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 1 طل طمتشط طع. 1"[1ةةقءطعت» ص طبعامدلع طععمدمعس نضل طغت

 رعزدمس4 ذم طوضف طععملتعن طقففع, ع0 توست دصعطسعالب
 مط ةانك 00 06 معتصم 0 عرص 0 ظعط

 م10 تعالعم كل ءزجدصع طععمصسلعتو ءصخغفمرنوعطر هم طقأ و دمت

 ةعورسعزتم ةعلفلعس متعطق ةهص اللنقدع ععافطلاب تعا ص 016

 6 ممم ]ءطعم. طع ظمدعطغ ممعتسو»“ 4كسطوءتغ مدن ممم ءا عا

 17 ةطععمل ةنعاط دصتع لمع ؟[سعقةمقمتمد لمع ©ءلتعطتكم ص

 م تسل 18نممءاصءم, ذم ةعصص 8[دععع متع زعط ؟هنلعدصع نسل

 كر ططسحمع عع مجم ةصصفت" مصعطت» ةةعط]موقي ةصتعطق طمتتا

 طمعتقمع اص دصفممت عه عطعع, مقيسعمسأاتعط هن 6ءةةعطتعطتعر

 نمعسوردطت عر 570011710011 ن0 طظموهؤلع طءماقعا 1 ءعطعذ 1[ ةتعاتمأ»

 ح5 طقطع زعاط رتص 08هز ءدصتععر 5835 ةزعاط هنت 016 ؟!ةكعم

 طار ةهمفععكةطلغ نصل همك 01عوء* تتصل طمع ص لكعصت 701-

 معد ظمعطع 016 آ1[دعرت لعد جاغعج ق4سوطعت» اح 7/11531210612-

 نع نمؤو» ةمعط] ءطعصص تصل ةمصوعطل ءطعسص 6 ءقزعطاعردهصاعاو

 كلكلااف



ْ 

 2آ]]11

 12و زعط مداعط نطور للع ظعطقسلادصع 0653

 ذص 0ع 27:1 ءطسو ةنف[تطسا1عطغت» ةاتقععةم:هءعطعتت طقطعو 80

 آ[عةقرحصغع عاج طئعتع هططعءطغعمر ؟عرجص هو حتت ماعطخ هةأاطتع ةعطقعات عر

 هارد طوق آللهم نطعع ل16 ؟ءسومعطقع مدع قءانع ال ءامعزن*ة عانت

 . هع 8ءاعععورمدع دم ةمععم. 15 طقصلعافع ةتعط مقحساتعا تجعاق6ءاق
 ن3 ؟ة1*ع16]1276ع !؟7هرتعدع ن0لعدن اعاند7ع ال ةمووذات ءاععو لعنعد ؟1]]0عتخ

 تثزسصسح ةزعط متعاطغ زصصعت» لعدص ؟'همطت10ع 0ع 0م عاسقلف دجال

 ةمموءطعمل اعمست, ةصطقلمطما1 تصل قمعط 1هعطغق ؟ةعةصقلتعاط نصه

 عما[قلل1ع 1علممععطود ]1عوو. 1طروطع» 156 ذص ءةستععت 1آ"ةللعاتب

 يمص متعاتت كمصءاط ]عتود طتصح عتق مهعطعماط عا هزت 1ةقخ هلع

 0و8 ععوسسس مل عءطع أ عوقصلصتقد هع ةعاطعتدءطغعب لتع مهعملقعطع

 ["هرحص ةنكععوعادعد ؟هنلفج. 0 وق هتعاتغ طعققعت» ةمصقأ تهعاط

 طخعس نصل له هقعرن ةطوءطقتسمغ ععمءطعطعم قعر ]هقذع اعط 0-

 طرصععوام]](. "هرج لعد 11166 اطعم علك عانعات قمع ةطسسع ذص

 آم ةعوعج طقاطع ةعط صصع ءاصصصقأ 6ةطنةنعط . ععطتةعطك»

 [سنعسص ذعاط كهع ظاعاط طتعضستغ لعص قسطا ةأعان نانو غو ٠

 تل مةسقعاتعي 08و عقم تطصعس ماغاطق نمكذ!!!ءمدتسعات ةعاتت 20و

 2تع0لعماعع اعط لعدن ؟[نرتنع 01عو جاغعج ةعوطاةءطعست ]1 طا عنف 0 :

 عاءطعا» هوما

 8ءصاتسي هرح 26. .10ةهءءورمطءا> 5.

 26]1هرخ آ/ 11925567.
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 0 ل ا د ا دا. 2 ا د. .1طساك

 1سم طعألب

 1 1 طف ةعاوماملع لكع» ةهلغوم ةسوطو» . . . زمدقت
 ةهادعم ام ونس 1ةما واع تاو 183660ةهضاع تأ, منع

 اذ 0100 : 0 ةزوجرأ» 0

 ا ا ل او اال فا ا

 كيقسسسو 0 او 0 1 1 قوه

 ا : هراتهلععلا 06م ؟؟جقعم. 2هعوعطع ؟ هوا عت ءطع

 . تصل ؟؟يطق]ةصتعد لع» 1[هللعب هصغعت» ةاصح
 0 ال از اوال 4 حا واللا هو مب ا 88-01

 ع د10 كء]ساعمسهز] هرب. 8موععج هس 81نل ع: 1[ ءاسصهاطز

 1 3 1860 عوءمهءانات م عد 0 8( ةسصصصع)ز (عان>:ةدعا

 1 0 1 عانت لعد نط وعم ]عدس م1 ءوورسوم. ح ةرمصقع: 8 عتسقألتو

 1 مهلا 6 ءاندتعسعط ةد 1جهودعي 5 يطتملممع ستغ لع 81 104ج



 تن

 مو 6 725 شط ماع بف نتميز نع

 - ىف د م للا تا اا ل هاما
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 ةعطقمر قلمك طعروطتنتم عقم, 1"ةعدسأ ةص كانط ةانعتع ن0 ةرمق 1161

 26هن, جهت ةءطصس علم, ةءطصسعمل لعمسرل (هد 1"دققب دكت لاون)

 ق3سضعمر ل16 []ءارعينا ءعععمطعأت[ 0ع 5؛ةصحصت ءو ]صنف آ1عطأ تان نعام

 11معاعهس م(: فويسلا لالظ (19:اعاقسمسع معو هك للعم ةلغعس

 1د1ءطغععم ةط11ءطعص 5ءطاهنطغط110عن). 7 ءعنوتتغع 18 ءدز ءاطاتت عض

 هو 5نك ء6(0ع5 جدا ةءاصسعال 18 6قز لك, 2 6هةوم11 51101 17 جر

 عاعزتءاطع 0عو ةكدصصعق ممتغ لعصم ة5ءطخ؟ ع0, ةمععاف11ا م 5ءاقزمأ 616.

 سوس عوؤضعنف عهتقءطعمس .85ءطخ ءعنلغ تصل 2دصعع. 17 هععاعأءطع ةتتك

 (نم0 06و ©]ةهص2ع5. ة5وسصطم] ع "جرد عماععت؛ هس 1*ءزح

 عءاطت عا عل.

 هءطستم هلك عم. انمععدعءا ةغئغطعتأا, 2دصععع, طعاسر 5110

 5. ]2هرع ![١ هلكعح ؟1ءالذعطع ظعصوصطاتظ# . . . . . . 0
 1ظاعءطغسم عع 0عو 5م دعاطغ ءاطعقر, 1*ه17هدمدصتع. 110623 لهع

 هزءاغ. 18عاقأةمع رمد ءممع عامم 5جعطصمس عاد اصح آنةعص][1ة5عطعلت.

 ١ 8ءاوما1ف1ءز 1"ه6ط110هصع 0ع3 101هدمق5 ذد ةد'هطآ1 ام

 ادم عم 0مم 11 قمع, 8اهدص ءمعاقغد» 06و ا[كمصت ءعاقر 068 ل 2

 لع "طل ععوصععم, رمد انتم ععم لومد نطل عصص 516 0835 00عا النص

 ةزم0, 06و © ءوءطتنخوتوو هع [؟طتعععر دءمصص 5ءطمعتةقعص (مهعط

 15 ةانطث)ل. - ظءومعممسدمع 06ه“ ؟؟هقعصسر 181 ععم(اطةسا1ءطلععأ [ءد

 06ر١ ]ن1 طا. ا

 ح1 ءاطس ع0 ءماتعم 8ز10همعوم (8 تدمتعاو هدف "15 ةلثطت: ةقمعع

 ]156 عد ا[جسصعق , 1رعنطءوداقعلعع 0ع 1نوتت ان. ىلل.) , 10م

 ركزصل نعم 0ع ؟ءععوءاطت علعم عم ؟ ه1!عممغقةسصع : '1'ه5غ010 عتععصم 01:ءط

 ؟آةموسمعءاسم عع تصل اآنتصقغءا1]سصع مهم 8تعطقغقطعن. 117

 ]صد ءةموعععم 150 27 ء1غعععم ةهذصصع. ( ءطتءةدعات 0ع 6 غانا 85-

 مجسم عمر [ن م ؤعنهعءط] ع0 1 1ةءاج عد لعد ١17 0م ءمجت"جطعتنم 0 5-000

 128( ةلصلم 9؟ةتمع 36 جامعه تو ءطعم طوءوزو, 81ةم1616 :

 قةتد]جعددسمع 06و 8[هصح عمق . ن0 ة4صلعادأانص عع 065 ع 08

 0 نعل ةعمطسنعر 2عقلتعوتع (ظعمصمستسد)ز 1! ءعاذلا عدا ءطتن-

 !ا1 نط 5 طعن عم

 17 هعطقال 1 صتقو 06م ]1ءطغعد» عدس ؟011عع, 97 عاععطتع لعدم 5(ةطحام ع

 نمأم» ةاصقص0ةهدع, 016 آكمقطقر هد 1كهةق. [نصغعتنةءطقع0م "هد

ًْ .1 310 121053 

 مدعو ةطع تع ةزمعت]و- هما طاوعد] هرصعم ةمطقذةص أح
 ماسع» 40)ءءملكه تصل طوصعتماطم 1 ةماتطعتعت“ ن4

 ةزق ءدورع وزع لأ جلو مرا رتل 110-129
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 0 ماا

 ١ 1[نلرست عا 0 ل ل لا يلق نعم

 ١ ورفاأمر» ةطوعطستاا. 11ه

 ٠١ 235 5عاان عا".

 11 0 5 د ني ل رت يا

 0 ا ا ا ول[ عل
 عر ةهطاقعءاطوع (لووصعم, ةوسعمر ا116عاوضوطت عم), ةط0 علو

 06 ا لا د للا و

 0 016وعرع 0 معدن هدعم , 10غ 0ءةعاطعم.

 4 . كلت مهما طلع

 : .ةمطت" عتطاتسع 06و مءاتتوع0668 6. 2.26 ا... 0.14. 104-09



, 51 

 عملو
 677. 1"هدحم , 8عاع1كقسمعب ذة 2كاتطع عا“ نصل ةردقأءاظعلط 7عاأب

 11 صد عدر أ 1 27

 ][70انو+ 0“ 171207. 12 ةسمقأ: كتاعت ع5 ][هذت'ة را 17 كن-

 عاعزءطعز 1*ةعطو تصل ©اةمعر  ؟ةنواعإوطو (باحسلا) ,

 ه(66ه]116 0ءووواطوم. آلآع اطاهصاعع 8ءقءاط ها عماط عت( : 1كيرماغاط عام (اطاقطلكب

 ةعاطتستسد هيعصل , ةلسس ءاتص0 , هجن ءععصل), 17 نعاعأ ءطعز تبخل 004

 1 عاج عج[ 0 طن :

 17072706 0هر» للاب 610: آد ةصماعتخ (آةمتكخات عاود 0 ا

 توا قرن [عر ادعم (0 ءانءدسعاط 06و ركصم ةضقأهلأ 8 لعاف مسأ,

 1[1ععامم 0عووولطعم) دص0 1ةمززاطعأوت 11110 عوؤوص0ة1ةطت ماع اان -

 خماصمصلا, 6 عودوأومل 06ه 5دععر ةملعمع 18 ءمعزعطتتان0 8611و 0

 نسمه ع سعاتماداععت؛ (18 مناط عام ![ةسعمب [*«هموص)ز آردانغ -سريخألاو 0

 ب 2وطقاتمم عع ]موءطوم (ممصم, فقيطم ان. 8.). ا

 ١ 1مم © امهم عطع: ةسفلعةعاعع نصل 8110ءد 1 5 ءطخو ءئ01ةءطل قع 1

 ااوصعم د20 81ةعمرجاطععص عدد ؟ةنوصفءطختتل 1 ءطدصو 065 11 ٍ

 3 ةاكوع 2عتغر [تطغعهءطتق0 0ع ةمقغعوعععم ؟هد لعص سات عطعات

 ]دز ءطغعرنصلو [) ءاطو(2:ةعاتسع ةانك هنت 0عدنع ]15 ءا ش ١

 1011“. 5ءطقس وج (1؟1عدت تابتنسأ), 5ةنصت عتاب كن هدم 0

 7 60عصر ظمقأ آ1١' هناط1051ع1ع عل.

 كيضوزبم". ناس دعاك 8فص0عءاتع", 5ءطعت 0غ, 5ءطخس ءت0150ع.

: 2. 216 12. 

 2) ظوصعسصاتطصقع عا“ له226 . . . . .: م. اطل را
 0130210 ( 17 هتعؤدكعسم : 560 ءاعب 5 ا 317 ةدسغ عد 1

 ل6 ظعومود هصل 20هعوزع نع آرمدصمع آس ىلا ] ععد ءاصعصب (هرت15ءط عا

 6 ءدرونعاط 020 1 هنعاةتءاط عر 85م1 ءطخو ا" عال :

 از ةيهصمعممم“ةءط -. .: 2... 2... م ا لااا

 1ص ل1ةءاطعر جةط1وعءانع (ئطخ, ىرهمم, ىنيذرو ىوب 102 ا

 2م ةرتق18ءاط ع. : 00

 ه) 1[ءهمنءالمصع هع لطهض2ع. . . . مايا. 2901-4
 طوع 0]] 0011611 065 120/6: ع1 . 0ي 0-53 77 نعطق :

 اكان ءمسصومو (آككمهغعص)ر مه 0طعتغ - مهغقسا: ءطعر اعاتسفأا 1 علت.

 18 6ع ه]1671 065 7101265 + 18 ةسطح ها" ءاح (ييهشوو نارم) 18-

 كم0 ءعمءتمر 1! هعطقر 1 ه:ءاتعا1 ءطلاععت لعم 5 طق عقر

 1011261116116, 8 ءمعسطتحتع 063 50/168 : و56116 ب هلا
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 2 8ءموءطصسمععص 063 هطغعععد نمل بصغعععصم 'ل'طعتافي

 [1نرنم 06و هانعمود (0عو ةزءطغا وينعم ةط ععطختت أو قطط 11661

 طوينعم 13م0ع, لعق متعطغ ةزءطغطوعوم) 1طعتاف. 18 عءمعصممتمع

 رار 6 عووصح مخاط عمعز عطس مع طعت لع 35م1( معمر 8 د عم ان

 ٠ هادعمع» (ةطوعطحسمأا, ةةصمعامءا 20 0ع 8[ ةطاطسصوعر, 8

 65 نم ننغمععم 18م لعر عع 5ءطمعت لع)ر لعدن تصاعتنعت 5112.

 011 06" 97126. ب 0 لا 4للان8-

 ل نا

 000 0عرع انو 0 0 ا

 اد 61 00 19121 6[ تم (ءاععمأ ال1 ءاطع»» ةتفلضد ءاكو

 3 ا ابدل 56عزاع.

 ه) 100“ ٠

 مصاص 6 00 ا ل ا لا ا لا ا ا 0
 13717 ةماع 06 ومدح هسا 20هعوزف 1 ا 12 ىلل] ععصب ءاص عاتو

48 

 ( ةةءاع 6 ةامممعاط نق 17 نوعا ءزءطعر هر ءطخا نا[ ا.

 ش اعط نصل معدتوأةءادو 00 0 (86-

 هلام 5 ءلاوجعمر 80هععمو هيلع عع موس 18:01ععوتمد).

 ءمؤءلطصصع لع ظدوعسف . . . . . . .. . . . . 2333-4
 ]17 مأن] هرج 26]ب هنال]ة/10 025 17012283. 18 هيجان قت عاج (عبن, نايرشو

 5 يدم ظقردنسو مشو ءارسو بئلاتو ناقو بضق, (قتعر آد ط1 قواد

 ش ١ 6ةطتواعر ةسك لعد 8ءدنعو ىيوضر)ؤ 8دمصتطءعتناع. 18عطقم لل صه

 لمعه [1012[8عو رمزع لعع 8عصصاعممع : 1وعاعم عما ةقدعم هصل 1"ه]ععص

 -  ةهعمم (6 ءوءطص عت ولع غر قلع, 1هعطعزز مال ءرصانصو 0

111 11 
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 قمم.
 111/1519 6"0ع]16 81100. 101م عدوأ هدح: آطقطص عع, 3اة1]ععب عل

 وىتعاطأب 1[ا"هدعصت. ءعوعطمق ءعدط عت لع 8هععصتو ةاطاتصع (016 ع10ءد

 طفل قمح , 016 نتاع ععص 1'طعتاع), 1 سطقالغمتودو لع 8 ةدعصعت“, 17 ند

 طقامتفد لع 1؟ةاطسصعمطقا1ن نه, 18ءطمطءاسمع, (0ءامصع, آنصت-

 31151000 18 ءوعاهل ءدطءتأ 0ع .16]20067786 (15 ءآعدأت قاتتنلعة قت

 1[*ءوننواععتاب © 1ةغنع, 5(ةسعع, 4طقغوم0) رز آتصع0ه11ا!عهددح ص عت عأ [عاط.

 همم وأن عع 45812[ ا124 8 2 ش

 0) 8ءوءطتنعاطاتصع ل6عو 8وعفعصف . . . .. . . . 0.0000
 [يروءاطقغغوحنم عع هع 80ععموءطصع , . 117 نتا ءزنأعغ 0عق 208 ءانفر

 ]آد«ةاططصعم 0عءووءاطعص. ظلدنئعس , 4قطصتتاعامس ع, 1عمه7ة(ا01. طلعت"

 850 ععءصلعقة ءاد ها“. :

: 6 101 0 

 ن) 8ءعصعماتتع هتك 21ةلله. . .ا سا. ل ل ص ا ا
 17 ةرماعر' 0عرت 2هوو هملول 0[1هءوزع ندع 21ءن1 ذطد ىلأ] ععتص ءآتعاتو

 مرماوءانع» ءطءعوسعط تصل 17 يوعاعلءطع. 4ةملعتب ناتعع ؟ءسس

 وىعملسم ع 0ع 21ءزاع مح طرعاعد (جدنع 1810ةءطصمع 0ع 5ءطقعاع-

 ةولعر ةص0 آرمهوومزعإ1 نصل طعام 11 ءنمعصسعم). رمت ءطقا نال[ الم

 8) ط[هزلومسس[6: 6 2 2. د. ثا. دى .دار00اااااااااااااااا10ا1 7
 حاوعط 0( عم انعودسماب 211197 دا ءدنأت عال 'ٍ

 وم) 8ءمةنعءااسصع هس ©[عتل6 . . د. . ال اضل ا لا
 507ه 71. 17هآ] 065 7701265: طظدسس تعاد, 8 ةنتتطأاطعت] ع

 18 ءوءا مق عمطعتأ 04و 10125 (ظ ضاع, كلاعت 1"ةننط عل 8

 065 1101عمو : 5ءطمتتمدمع 0عو 21عئلذ ةسق لعصد ©هطعم (آقمعء)ب

 1[ ءوعطقطاتم ع (1 طرت وعم ط«نسص عمد: هدعم), 11 ءطغدصق, 6186310:

 لك ععاطع. لبوت"ةدانل»و 1:31 770 عر*» : نماح عم ع0 عا عب 6علع0 تاع 21[1عتآا ع

 ظعطقا مع. تدطا لع 1"علععر خس نصل ١1 ةهطل 0ءقعا طعم, 82”1 ب

 مم ءاسممم0ءمءااطتصط عقر ءعاقع, 2 مقعطم ءالعم , 18 1ءعوان عمص عودت اا عآب

 ا

 وتمتع. 8 ءطسصت ء0ع/مدسصر 8[ءام]1. © ءدندلا: 8 ةماعص. 86د

 1ءدازومص عمال ادع (ططتسل ان عممسعر, اآنتممحوت سند ع). 5ءطقت“ سس 111-

 :تتكييي تمم د دع

 نكد توكيد ةشيضستع

 عءدعمصمع 0م ]همعر 1ظرص ءادعتمم ع 016وع»* موعدا هص

 1"طعأام لعو 2ءزاو. 6

 0) 8مووعط»ءنططصع 06م ط4ةءتلع .-. : .-2 تام اال 1 ملا
 17معنوم. ؟7 معاءتءاطع 0ع 12 [كافمتادع. ]ن1 مصمعصقت هد, 5ءطقت“لعر ا

 1]داتسمطعت؛, ]هصع. ا[ هم[, 8ع ءعمس عر 6 دتقمفعأت. 1ع علتر ر

 1 ل ل



2 
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 ه0 #1220 2/61/6017“ . . . ب . . . 316--9

 21 ( 4. مللعع طادصلنال/ 3161 ل لل للا ل9

 طاعدق هب 1كعداء.

 1 5. 0أء الس" ؟مقفعطأل60 . . . . . . 319-989

 1 71 06111 م 5. ها1وطاةهق , عدت 8سم 11010

 2م لم علك. 8ءمععحدسع ؟هد ]8[بلثمح همسل 1'ةز ع

 811م0.  ةلاطح ع مقم دمه آه عدطقتس 1” نعاءزءطع

 ا 06 8ءاميوسم عقرب داعش انف عب 317 هرم[ عرسات عع, 11155 دق ءاطقأأ

 1ص ودوم كاطع.

 : 25 ءاامرع ةطقعطستكا. 5 اتا هلآ عاتم

 : ٠١ 06" مدم2 ع ٠

 0ع 00 | امرت . . 1 الا كا ا 999-35

 3 3 سا لعين عءودم نمل وممتع ةنع طدمعوم» ذص قالا عع معطر

 ١ نم (ءارددعاط مصل ؟' نواعتءطعر 8م ءطخ ةدتاعال

 اتم عم طوضوعتو نصل طوصعوهم"[ء2 . . . 3925-4

 نسل ا[نم(6ع«مومدوع». 18[ءموؤءللدمع 0ع طتصعء]ممط2ع

 دا ص[ تا ج67 : 105110, 016 1'هططقق , 25:ع1 ةودمه 1 111ةعءطع

 د". 1 )نرععط ةطخع 2ومعع» طعضتطتساع (01غةعءا 216.

 ءطتصع لعع ظتصععاموص2 ل. . . . . . . . . 8334-8

 1ع (597 ةءاططعتأ, 1جدغلهدعد جياتقدصصست ءم1ءععصس)ز 100همزدعأ مه223,

 مهعأط 6م 1"ءولتولععت6. © اقغغ6غ هصل ]1هص2. © ءععصاأطءأل.

 ١ قهطاةعطدمو

 0000 هوممع1 80.
 1 2: 068 اهلهم 22 2-2 - .--0490--1

 1 8ءمعمصاتمع , همتونطعمع © ءطءةجمعأط. 2ك عن جعاالتعاط هتك صح

 هس 101م قمر وم. 1 "هرنم هصل 6 ءواه]ل. م ا

 ذايدرز» قوموا. 8ءاصفمتامع. 8ع
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 271 ا

 206:50::3لم114- 6 ل ل ا

 5 ]هم منع 185 ةطساتخع 0عق ةءاطقا 0ع. 1 غطا 0م هه عا

 6 ةطءهصعطب كرمت نطو ةرعاع»: 50ه عصر مهفعط 015 ءاد وكانو طعمقتتات ا.

 13 ءوءار ولكلعمط عز( (ععج ةاطغ, عافز عا ةزنم] عر 1 ةاتطو 1 ةاتق11عو 86-

 ةءاطصع1012). عاق.

11 

 . حلوتصعم لع ةيسوطتقءطعسم 1ط1ءطغع» بصل 121 ءطغعسص ءاقو

 ىمرر : لعدعب 1 همهم . دمت[ ععئاطعتا 00ءرع مقعطععاللعةع
 ةةربهمفرج مقصف ٠.4 ان 6 .٠ مام ادار ل ااا

 . ا ويساعمصمصصعزر0ع ةاوصحعرت هج 0 تاضا01261و
 © مةءطقتأعم, 8مودعتج تصل 5ءطلقعطغعت . . . . . . 3602-8
 . ةوسعم 0 وصتععم قعوطوع, هد عمون 5ءطسسوسللعتتط '

 121 عومص ةيصعاب نطو: ءلعتت نلف ةئصلر طفطق6 لكعاتت ع2
 جانعاننطعد  هءايحج ءرنلغطصهطط عل . . .. ب. .,. .ر. . 8368-8111

 . 11 هرمانع وقم ه1 را ب م غو دلال لعن  وك1 ريض يس يا ا 5711--9
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 ه روم. 9[ لغم . يونطت معمر 036  لعص ةقتسصم 0ءموءه1طوص

 ةثقم طق 121 عع هاد 7 عوعصأ] 1 ءاجهتت 17 00 دحام ع عع" عافانا

 068 (نطقاعك ءاهلجسممتج ةءطمص و ورتط هج طقم ات» مص 1[ هع

 ! همه ءزرص ؟هدعات10 هس طر عز ةغءعدص ععوعابوم 7ةد“. 01 تهت

 ْ 05 ىةحدق عوام . 1ع ةععطق 101ءط[68015 ةطعر 068

 1 1 ١ لفرع 4حعوطع هم هالفغقملتع هع دصق قطعات هوت هد لقص ه1

 :قنو 81[ه؟هللدلعشا 1130 .هةمدءاطع ةصلعو لت عءاطغع (؟هد ؟ةساقتف

 تست كوتعمف] 251261006) ن0 عع" ءنطتق عار 701 016قءطح قانا

 م5 ذه اللذع دعاكم 06:81م ه5  ةستودوهطع 0115 ةصلتع 101:1 ةمرن تح

 "0 و نانو 016 4 عءطغطعتك 0ع هاقعص هواتف ءاتعم: 6 ج

 ( ةطمتاو عمم 701063: 131, 716: 514 11 ةط ةرناط عمت 001١: ععوعطت

 1111 98 يو 721 2 00100 ؟مرتهانعطا 5؟010عم 151:

 ] هل و ةامطع كن 27012 ةطسص 0 2 2,6 27 نوبه

 ١ 16 ةط عم لكن لف ملم عدت 131 :1عنرمن عان ءاجود 81110161 ا
1 



 هموم عءاععملمد 1ك26810عع ةءامم ؟هدع ممعطبنعتنعص لوطتنعي د ا" ماء 7

 طوهتعاتءطعم ةلدم دفء تمأع هدف ةعسص ممعققعءطعم دمق هى ةصقكعم 6 طعاما

 جور وسفقءطتعاععو هصق ةمعط ص لعدعموو 5 يمءاءطمتمد لمع دس ؟هدتععم كوطعع ةقح

 عماعه جك هد طدص0طءعوءابعس 5دصصصاسم ع طقاقات فعها , 156 هق 2010616, 061 81

 جمعط جدك لتةوودم 1"ه10ع 0316 مبعتؤؤوص ؟ه01عصقؤو هن0ة>طعض طقارو ةطقا]1ق 007

 17 قاعد ءطحصع 120 10:11 عدنان هم 1!" هعاود و, طعاأ8 هه 1861 همءاط غسل :

 06و 97 ةعاطعو 0ع  جاغعم مهءققءاطعم اذ ودجهادت ), ممتع ةدعط 003:نط 136

 عمالءطسدمع معدن ةصعدطا ؟هم ةعطوزغعدر 016 0ع سمعان ؟هطقص 0 ءعدعم ااق2 عال

 طققت عاععنأ ص قلع ؟ءنقذقسقمتو5 لع . هانم 6 لتعطاع 2 طمادط عا عض عون عدا

 عمقععم.. ممدك قمطاحقلغ تصل 1310[1ءهلعو ؟دققعن0 , اةءطقت0ع16ع الالات: 2-7

 جوانا ع وعر, 115 (عماتتمةطعذذ هرم ةحتكاط هات, ان 1831031101 /

 ةوطتقما : تدع ةعضوطتوءطمم ظلم عهند م مددنطتعاطاع 0ع ةافعصوت 2مل . 1" ءهعمعتل

 ن1 لمأح ةتقد6* عدم 101 هنح 18نفقطت نونو هد 000 لعسز هنو /

 . "؟هللعمتطو)و هد 8مم, هود طءوعووطودع آدم ءاهدسوعم ذه 4طاخ فل

 ناد صراع دم عمم“ 8عرتتمطغ عمصع ؟1هف لعصر, نة واننا عع لعن 1018 1-5-0 ١

 (متغ [نءامموءامدسو ن0 8هذءد), هه طمعا ءءاعق ىلاكهفقنو آه عءلتعطأ هنثا

 11هطقضمت علن ةص لعن 110 ععماط ص01 ةهاظعم 1"هدوءاطتس عمن ةصل 16 منسم م 1

 هع هتمهضلمم 1131540 هانززفن, هدد ةرصعانلا هع 6 ةةتعادك 11ه صحت”: لاب ١

 بتكيسنبب ءادهلا انهنم نكخيبع ( 056426 هضق («هاطتصةصغتأ) , هذ 0

 (؟ةومط وزفعط هسه ةاكتعمعم ) 4ع ةءطلسمو ه5 18ه0عهتاتفةدةتسممف سل 701

 1كعمداعع] خم - ![هططقم' هدم صامت“ ةسنن 8[هكق11ة1عدن قعد مدت نالعق , 01

 هد (01عدق 20 ظموعس هضم هس 016 ه1غع 2ءزئ طءووص لنمو 183ه هاعطتسم ءاث ؛

 نان ءونمدصهاطتع ؟ةمةقعمغات ءاطغو ةسعا ةنقءاتعا لصق 3خصهفففطع 063 8 0

 انعا10. ق4طزمطغ 11و66 هتمع []ءطومودهاممصؤ عع 18[س0 د11 :ءهضع علت ءطأعن 1[

 ا) نمود زد د1 -آ7همل, 6 ءلتءطغو - خزحدس 065 نطد 1ةلئثط هسا نلف
 وه هقهسهلتو ةمامءطضلا قمم 2. 11: 0., 80. 2517111 - 8هنسشعو هم 1ههسأ
 215 0 100 0 تارا مدا نت ع انت 20 ل ا 5



 ١) هم ةرتتعماوا 1 ةءطعم 1تغعاععس, 036 0هعط 1 تطعم” 77 يستغل 3

 ةموعاتءطوع“ عوومملعم همه, هس 8هلمتلع قمم 1كيمط ما دؤشمت, نع طلسفمم

 0-0 هس عملتطر 1كخقص هئاقتثو همه 18[دفدقم .٠ (ةات#و معطفع لعض طفقعم

 اطعم عمل دعاك( ند مصل 7 ةعمض 1طتخغق [ماطهأاد طقفمس جد هو ةطسعات لعد ١59 ءضلععات

 تا 4وطد ىقوومتدم: برعلا ءارعش تاقبط ىف بدالا ةضور بانك

 0 برعنا رابخا ىف برالا ةياهن نيون.
  مسمفط نو معو ءطعكفع , ؟ة[1ءطع 016 جعوطتفءادع 1رعتتتءمو7"هرد]مع زدحص عزاطقنلا»

 ها يمت اساعد 2,ارةندمتو ةن[وطتنعم طققر طخاتقوأع لعصص 85ةملطسس 0ع 316ه

 03 راع نه ةاقئامض اعمسسعم. طوق [رععتومد موس 1م ذأ 6ةروءالت ءدعص , 8

 9 ةطفأم تمام ةآاعم ذم 063 ةعوأ ةصافأوم0همعص. 79 تأ صتاعممأ طعصتل

 ١ : 16 هدد 7011عور ذد ]واط عدد 1[ه856ع هو لعدم 17 نومة عولسس عوض 151, 701 ةاتك

 ق15ف ذم لعرسص ةءامت عود مهد ؟همطعخعلس عمت ءطافاعر ل16 1اس ءاعاسمع عدت

 :١ دم ععم ةحتو ةطععم [نمةرمتضعءعم ظهعاماتو ءاوعس , اعوصص 1نط )600ع6ظ

 ) اع تسطقم , رصعلمعدت 1860ةيدعت ةخمفلضد اع دان ععطعم , 08قو ةدععط مع 7 ةدن-

 | 20 ع م16 عن ع" عد 1 ةانك ةزمغ 25 ءزاغ ماظاظغةاسن ع 1 80 هاه-

 | 3 معز ءحعط هه0 مقطععمل ةمعف 1ةموعذ 2ءا»دحسق ةالطصقاطات ع هنوءط عام ملم

 5-1 ون 2ننعوف 0ءووواانةم قيولع طقنغ لهم 57 وق مقمستفف 0ع ه1غم»نمطتفءطعص

 م6 ؟ه»1ةسقع ةغعاط# طوهمم ةعطاتوغ مودنلعم ةقغ. 2027 عفط 5دمرما ةهمعمأع

 »هدام 57 قرع ران دغاط )ب قذف ىو 06غ ةه1غ6ل مموءامفءطمج آش عقم" لقص

 تان ئعغملتسوم طعمقءاعمز طقععم , 0ع 6هعزو موووط ةولضعم 4سقعفط ف ؟هد

 5 زمدنو ]نر خرح دتتأ اؤمن 10ةةدد ه1 نظعف جسفاط ةنغ 016 ماتطءدنع 2عتغ مت عءطخ

 59 ! 9اس 156غ.  قئاودستط ورحنملنن 1عقضتا , 016ه ملعطغأ مانع ذهن 1ع ءول1ةهظ ع

 | 0 18تموزءاظأ ر ةمق لعدد ةتحعاط 7 ءوعوض 6 ؟قم1عم ١ هتقعر 6

 م ةمععر طع ن4 !طءورتةمءاطعم ةزم0 ١ فو اناث ءرنؤتنتق 10ط1 م6 777 اع , 10

 1 7011ه( مقنع هقتدعغ هاف دصتغ ةسسف1ةاطحنا] نطعط 1س016عم ؟ءةةطغمص. لمن

 ىنلعم 1مم م ءادعنت ؟ة1عوملع (ةوضمقلا تعد ععلسهعاعغ,ر ذم 8ضوافلع:

 0 لروكد 11618 ةطف“و 8م لنهص نتاع 1202928 5نممآ16مضعهأغ مانتغ 1214] 0مم 118

 7 : اي



 3115طؤذط ؟هد قا1قدزز ةسصخ دصل 1856 21" ةتتتقر 8 لعلمعاط مس طلق هوت اع 1

 ة[وطعود فر زم ظءزعنماأن ا[دطتغ د1 ل[سطلأ 70د ظادااتق 8151321. 1035 70د 0 1

 1610 ههعاح كعص لولعتف ءلتسع ععمونةجطتةءطع آل[ ة»غءعءطدعاط هد ةلاطءاكتأر 0م

 17 هعءانعع لنآ 12027 ععاتط»ةم0ع ةمءرضاععممنم ع ععاتم عد ها انو 7618م6 ْ

 1مو01ءانو هن ةزعط ج01 2ةط1ةءطع ت00 ةه]ءطع (02غع طءوعطعقماعا, 036م 22: هات ءدعا

 6 0تنطغوص ؟هلعمسصتمءم , هتص ؟هماةعانءطعد 8814 منغغء1 مهصعمةاتءاط ؟ندع 1

 لكتن1ع لع طكامطعتت هصل 2هقوص طعم ععاطق» عاععزن 0ع م0ءمفءطعات 56عام 2 ١

 ععمطوموز ه5 156 0165 )ع0لهءاط مصنع 1ص طءقءطعقملعفعدص 8[ةقوع ملجاعاتعط عع "هل

 نسل عي ؟ععط]غ 7161, نصح د01 0000 03و ءاطعد ج116 1ءدععت طقعاط 03637 5و

 طتص طوءمعل1 ععمل جد 1ةدعمز 0ةج 603:16 هو لأ عقوق ءان عال 1701191 ناك هذا

 ا[ عمص 1نآط همنلط 0ع 1ةهعاعوا1 ةءطعم 8[هد0 عتنقمطتععم 0ع ةطعوطعت», 6 ةطعسل

 016365 72ءزا جاتاطق 625 ععععطوصس ةتضل دو هلثلكتنو ة[هكصمط ممم ةوفطقإ

 '1ةئاهطأو لكتاقط ةاكدقتلل ؟مص ظدتتا دما كلوفسقك”و آ[كتاقط ةاققتلع هد 811

 طرح ةطصصصق ةطتعر 50 عاوضطوء زءاطر ؟0:طءطقاأ لت ءاط أم عت عاعتءاط طمعا مم 063

 . 5موهلهاهعطوتن ؟مص ظآهدصصوأار هن 5 ل 101 كذق آ1ط 260 ةة 60

 طلوؤ دم 8وفضصفعاطت طاطمدد صعملعد !١ ةءلاعع عوءطقةمأ6 داح طقطعت. ةاتغطتص ةز20 2 1

 مدوصعأاتع ؟هد لعد 4ةعاولؤعصر 5ةاءطع 81310عءاعو ذص ةءولصعم 8ءاطتقععت (م. 17 هلآ

 ىاتسوءاطعموز؟ هننط 0ص عععتعمعأ طعجعاءاطم ء(ءر ءام عتاتس1]0 ءطعتنعو 77 واقسم

 06م ططزءاغ ع5 ءعملعع عم ةعوط1ةءطعم ىلغءمعطسسو ها ؟ةءلععص , هتعطغ آم 0

 861101211611 ظ

 15 0165ه 6(128ععم»16 ععطق»وم تصغعات“ ةط0عانعزج 6016 هرم" ع]]1 ]ب - - 11

 11016 1271 ءااة110 0061“ هاذه" ه615ع]ع» 1رءطعربددمء156 هما كسع 1 ناعتع 8مم

 اطدصع 0ع» هز لعم ط1 ءطغعتم طقاتقع 5,160ءءاعءطعءملعم 5مم مدعط 4

 17 ه»عوص ععر قعصص 1م21ةءطعص طوصصتصصعأا ذط ةعلصعسم ؟؟ةعاعع ,ى1016 [ةممعم 0

 دقات عءاطتع»ع هز لعم ه80وءصتغم ءطعس ؟ةالععنم“ همام عاعتءطقعتات عع 186561

 ةزءطغعدمو 0ع نط عموم ةزوصسع ءهخكجدسلغ عم ةمدةعطعم معلما عوف 185. نع قل

 ار طاو 8ءطصق هج آل. ظعطقتوةوءلع : 1طع تقع ه2 ؟؟ةمع ةحصمدع طع قسوم
 4معوطو ذصص لودعمم] ه2 (طغع 8ودسطور» ظوسعا 012 طف 8. كلي 5., 189, 13غ طلت

 ماعءطغ ةهعقم عانت نال ع6قعم. ا :

: 1 

7” 



 ١ هراقم لم ىائاما ءاقدصع ذص 035 5ةنلتمس 063 ةضوطتةءطعس“, زم

 هو 016 ءوؤورئع هطتعوم ةقسكوذطود تت 1ةوود طءوطقتعطعأغأر ةصلعس

 ةداتعع هانق 2:ةط1ةءطعس (0نعا1عم طع لعدم 6 ءععمق1ةدصل هدتغ كم عفطو

 1زكاطوم 8م وعاتقغما مو عدفدمت تعمق ؛ءا1 46, ةقأب قم ةعطتع 0565 ةدعط 9 ءةععص

  همسدصس 0غ عد 2616 دسم 8[ةطع علو عا 7ءدئلعص ططاتقق, همتعطأ نم

 . رهدع قلاع هم [ءاوينةزوطغات ططعتغو ةزع ؟ةهعسقع طعتمم :ةءطغو 0 6-

 ناطحات سنع 065 ج14: هط1قءانعد آطعاطوطق تا 2608م2: 088 6

 ع 18مم عام عد ل ا زعقصدعم طع مدن عم 9[ ةعاط مع ههعط

 ععومم0ععم 81د ءتتدلتعس -5حمصحصادصع 2هعماععسسعم , جانتصقأل 08 عع

 ١ 16 520 0ة:جتك طءعقدعطعقملعأ , 0هق آس ةعامسعم 0هعا1 عمر 861 8

 هطعرت 006 ةرم«ةعط]ت ءاطع» 8ءومتعاسم ع, ؟0:ععقاومس لعمع 1601 عاتعط تان "6-

 213 لهق5 هم لقق ععوعطومع 8[دئهتتمل طصغققعط طعاعدعطأعأ نسلم ا

 لاا 1روطعت» ععوعطتعطغ هو 11 هعطر 035 7؟10ءةم»تتعطع هتعطأ

 ءط هد ]1ةوعم ؟ءنومعاطغ ءئلعم نسل ةدعاط]تءطع 18( ععدص عفط , 11-

 ديل 117 ةراعونم , قطوعةمعدسس عمم هد 5مصمم ور صصعت ةءطالعصر ؟0 6

 ةركاتطءرع ةءطخس ءز عع. 18عمقو 19 ةحتع 50 عد 0 ت1 ءطخب هع ل ءاط فتن 00

 ١ طلءطغو- ممل ةملعع مم عوطوم مفعل مقص 06 عمطقل اه 1

 6 هلم طموكمسع هس ![9١ نلت عدس ع 0صغء220ععص. 1021 ]عمدت 206

 0 ءاصع مادت* ةطفأ1ءال3ع ظ8عمساعممع 0ع ةلفعص ط1[ 1601 025 70-

 1لد ا ءعنما ههم7011ةغقةصلتع ععابات ءطعص 15غ, هق 1د0عوو طءهز ةمنوعم قط

 ل والد طفت ةم0عرنعم طعشأ هما 1 عدد 1[ةووع, 516 016 0 هعالعص

 مهعءطات ءكطعر» 81ءووعم.  ةمعاط ؟ءةنصتووؤ طصقس مع 101216506 مهعذأع

 در هتك 5 ءاعطع لذع ]دة غءالسصسع ةزعط ةأاناهأ»

 1ع نتف مع ةهاعام 12و: هؤءل1دصع اعوءط هقعم ةعتس ةمالب آ1ص؟1]0 711

 ةهععر جنك ءلءطعم ؟؟هدتجهدوءاجمم عمد 816 طعمتطعم طمصقق. لص 01ةةءد

 . لعفمم هو اعقئموس هنن نمامم11 ةععم , 0285 هزو مم 1158501

 مع لع 0نعالوص تيقمملعمغ, هصغو» قعمعم لثع ةسغ انصق عءاع همم



 جاغمم ةعوهطتةءطعم لت ءطغع تسل .(01ءاطغق1ةعصصعمأاع ذص ةلقأعتل استمع ةاعأت 1,

 0عمعت ةزعط جاع 08 01عوءاطوص هتعطغ ةطعع هالع 2هصلعاو قدك ءادا سقفر ععوءاطتك ءأ 9

 قلعمص طتمسءوأءطعملعم ةهكوءطادقو ععطعدر 528 (ةطعتلفق ةص عم 5ءطخقساععط ل

 دزءطغاعتسمف ةاطوءادخسرمأ هس 0ع طعومد0 عود ةصاقعو 0ع 1[عمق1 لعصر ةطغتاق 8 51

 قعزسعم (ةنص0ل طقأب 0888 016ةوءلطعم ةةصعص ؟ ءةعطقاصتقددمةعوذع هت العا ءاصعام "1م

 لعد هومكتم وات ءطعم 2هووزععموءطقتمعو طتاقعصر ةحمص ةنففع» لعد عاوزعط م اان معان

 مرمر ءطو ةدمئ مرنم ةطقتنو ةمقاع1عر ةطقتت هاتف هلع اص امل ةعءاطقم1ءد 0ع نجل

 عم 8111 ةصحصع 04و (ءععمقأوس ع5 01ةعمعملع 117 سلعع ةمععتطعات. ان 016قعص عه

 طقيسوم دانصقءطقأ لص عمو عتق ةرم"ةعطلت عطعر 916 (هصحصم ءطغقتنعر آكل 6768و مانا ه1هوتقءطو

 موسسمعاز و عاكف و ةهملءدقءمام 11غ عنقتم - هضم هانا غةدعطتو(هدتوءانع , ءاعاطع 0

 عمةرمطت ءوعد ةاغعع 4حعواطع» هلع تاتعع ةاللفسو ط1 ةءطعص طعطعمو صمتاغطعت ]عطر 8

 © عوءاطت ءطغدرو تناك عر همك زن هزع ةزعط ةهددك 016 طءاععقعملع 2عزغ همت ءاطعاتب ايوب 21

 1ءامذ 016 ةط عع 1 عسا 1موم[ عم هةمعواسعر طتءسضط ع ععط ةدتعع 1]>هغوص ذص ذلن 1

 ىمدناعهستستمم. 6 ةمةقعءنمم طنزءذءاع 0ةملمعط اعوطمصمعاط طاقق' رووا تعط قو ةلقو 1

 8ءاموعاأ. ظزسع تك كنع ؟هموريقوءاعادسع 1356 ءطغقعوو ؟هعفغقصلستمف 0ع هلع :

 (301ءطغم تصل اعدم 11د موسمع لعدم هطععم 80 ءمطتموع 0ع ةمدعامعم 117 ةاتع '

 1دومص ةمصقغ ١ ةعضلعم ةدعطلتعطم ان معتءطتت واع عانعس هي "هيف ةععاعسم , هصل ذهن 1812

 عءرععر» طتمم1 ءادغ ةاعط اععادع .0عدأ11 ءطع ( عدم 251ةءطعمص لعدم هزم ءورمسك ل ع 06د

 وم جوطامسءاءطعم ةوجصممورمدع [طءعوؤلسمسعب 128863. آلة( عجق 13غ 17 هينا ه سلط ا هذ

 لعد ]ان10طغءمءوعمتاةساتنطاآعءزئءد هصعضا ةقواتعط. 10 2ءعاع 0ع 6 هلل هدأ,

 016 .ةممزعطا عع طلعطغو» ةص 8ةنععأ 06و هو طعم طدعطغءمءلعت 88[1ةعق طمع

 اءزومصع هد طرم ةويطعافر 016 1ع عمسلممع هدد 1م1غطعتم ةاطعع لذع 7عزخ تال

 اننطوم ائعتمغوصم هم طهوعطمءمع» 6 ءوعممفأةملع طتصعمفر 016 © ءاطسسم انزل لت هادو

 مسعل صنعا وز ءاقعدر ىل16عو 0165 ؟هيلتعما 8ءماتعءاعست ءطغنعممسع تسل قروب ةيدصمب

 عمم متعطغ 10عدا هل 1[7اعاتعطاععت6 ؟ءعز ءعطقءاغ, 10662 هس رق

 همععقمم0لع»أ, [ته0ءمغاتعطاع عزا عع 4مفعطمهس هصععم 016 01"1عم ةعتم وال: 0

 الكوم مص 016 1آ2ةة(ءاطسمع ةعاطقأ طفت, 50 طمتقو 016ةءاطو انام هرمز طف نمد

 هس .2ممدسصس ءمطقم ععمل  ةعتصز .هو 15غ 0ع ةصقمعمعط تن ءةنتطعطعسمر 08835 اشف



 ؟ 068 .هاةدجهطاوءطعم طيعاطعمو عمك قةطس مر طلع ر .0عقوود 11 ععمج

 ' ا ةيقنام هلق ذص هم ةصاقعو 8 77011 هب دنس .هصل آه عم 8

 ه يوعط قعر 1 ءمعط 77ه[ مص .مج7قف. رد زةدعمت 299 ءءاكم طلاتقوءم

 18 5-5 ا لعدم ةعتمر .0هقق تع .ةممءامعم 2اتوع هلم .(6 ءقوصتسا

 رويدز ,هو 156 10م0 عتا1 نط , .0هه5 دس لعص مموءامعم 4طقعطمتكاوو» 8

 7 1 مع تسل ؟؟1ءطغقعورتع طعضسم »1غ, ن0 035 8ءوددلعنع تطل 762157

 08 ةزلعط ةطصم :تصغوهدسلمعأ. د 57 زنوج ع .ءةمعر» ة:»(]11ءطمعسم نضل 11©2-

 بة لع [رعط ومقر ءاقعر 0 مص4 هه5كغأ ةذعط ا[ عته1 لمع ط3 غمار

 7 هرع [ن منع وءط عل طمع 211 ةعطعم لع اطعم ةععمصل .0دججدقأءا1ءعدلعسم ايعاعم

 لعص تصل قكعمم هتعطغ .عوصع دصطوساتعاكهزءطعبأ تح !1عقدوملعم 1يعطعم

 2000 ١ هرم, 8013716 2لوءطعم ةباتطعبوم هصق ةمقغوععم اكتم ءطغسصعوعم , 0811

 5 6 مهكعتطل تطعم. لجاأع هيد لعدن ةممدعاطع ععقفاقمماثع 8ءععتسلسمسع 7110, جيد

 ةومطات هدو 102 ءال سمع متعطغ ما اوصعع جب هصاف»بط :ةءطعم , طفقووتت دس كا هذعص

 ةعاطغ. ق4صودطع قم ةوطتعءعطعم ظعمعممهمعوم هصل 0عق آن م ةجقءطت 9

 هجر هطعتت ربة وجدس عوج 0دستط وع دس 861ععع لمع .ةذط4 هدف .عاعتءطعت

 : 1 2 .ةطعدكااف لعم ظآوؤوم دج ةطوربوءزقوم.  قيممدوملفصم 104 هو ةتعط

 مقوطلمم, .جالعوصعتمع 8ءاعوور ءاعطع كاتم .لنع ععودسستأع 1جدممغءالسمو مققف-

 6 1 ةتس0, لعد طمس ءالعم لعد همت عام 2111110710 , ؟ةطععد»ل 6

 معد 4صكتطستم عمد .طعقدوت» هسكو» ,لعم 1'ععنو طع 516116 ةصياعمب

 :مصفع لملف ]عططغز هد 236 ه5 همعط هتك دعطتن, 5 ءصص هع 03 عع ظعطقجلل

 18 قط. ركو ةيوعطعتسك 0هطع» "جتطقوس , جانعط طتعتخ عمم ةعطقغ ءةصعص ةطصع

 7 ةمعمفعط]دععمر رلم هم دم معاعنع» تعلن مدك ة20عععم (؟ءاتعفعم

 1 طلوعاعم 1؟ز1ةوءموعط هك عوجقطلغ ه0عم ةقغر نقساتعام لعد 06 210110-

 موق عهأ جوع لمع 56116 69 اهلل ةعيارعم 1يمطوقف مهوعط عد 8ع-

 1 . طم رحت د 0هجدقؤو]1 هم. 11م6 ةماعءطع 8ءوءطعقماعدسم عع قطتنن تانح

  .لعص ؟هدطقتلر لوقو ةزعط 590غ 11معمم عم هو ةطمغوم ةملعدطعم ممتغ



 ةزموص لم ؟ةيئطتسلعم ]1ةقوعد. 10ه: ععقوسستاع 70ءاتقءاطع 5م:ةعطقءطها12 0ءق طمع

 (مءالتعملعد (ءععمفؤد0عق اعهصص ةم لعد 8عءمءوانط 0 قععوأأ اثم هس م0

 ت20 دس 18: دلعامجم منغ عم ةموعععوطومعم ءةزعطغةجدصاععص 210 دس 00

 طو10 دم 8هؤءص 2 ادا 00 لاونطخ ءأ5 ةصلعم. 4سك 01هوع !١ كوع بياقط

 06ه © ءععمقذدص0 ةدعاط هقعط 0ع: ةماندعاطلت ءطعم 5ءانع مع ةاطقعءاطلت_ عقووم0ع 13

 طقم 0113 ع. 0

 ؟وذ» طفطوم لثو 6هلتوطغف لمع ةلكعم 54 هلق تع ظكدسراوسعألم انهما طممأ

 ةنق 0ع دم ةءطقرعص هع1. آنص0 035 طممتأ ظععطأ, 03 5911 1 1 0ةنهنمدللا

 مى هرساععرت , 516 ص (هددس صاد "عد 020 ةطصاتءاطعم 5ءطسقعم , 03 نقع 1غ ةطغلإ

 ىمعملعع مسخ ععافوعست]تءاط طءعمقطتخغ 00ه مءصتعفذومق دتعاك 2115618 نس -

 ةعطق م1 عمل طعطقصلءعاؤ 2ه0ءعص. 116 5ءطتسكاعمر, ةتتك 0ءنعط 2060018 8مم سلا

 182 ةططم صلف 1[هدحاتطم ء213, 128812115862:8 111860118 ةت'وطاتتتت 1 دما

 طوفتععمي صح 86ةهومدم0ععود ةط'16083:5 8115535 ةصخغو-1ةأادستعقب 30 ةءطقاأمظقت 5

 ةئم0, 1وقدعم عقم صقصءاطع هم قعم قدك ءطل ةفدوص ؟ةنسمتمدءمي ؟ةاعطق ةوذع طافت

 نطور لعص طد1ءطغءعرص ؟ءضلقصاععم. تتكوت» طءعوؤوصلعم طعاعدسمءاتءعا 016غ ةكطعأأاة

 لعن نقؤوص 2ةط1ةءاطعص 2طقلم1هععص هتك 1ةدتءد]11ةءادعتت (ءاطاعغ نط 0 ا

 ذم ةوسصسا د مععم , ؟؟ءاعطعر زع0ع هص ةطعوسم 1طعتاع , 016 8ةءطقرت1 0084 068 ةاتك'

 ءاصعر 006“ مماطتعع»»ع 25 61عع 06و 17 ةقؤوص1ءطودق طءعجاتعبا1 ءطعط همم م مانق ءحقاممق

 عانس 725ءعاع طحاؤعط. م4لاعتم, ؟ءسص 1عط ؟هدد لعد ؟01:طعتخ هاك ةططاآغتل ةءاسمس

 4ا1دقستة 3:8 ته0 186135:ه جطوعطع ر >؟ءةاعطع تدع لعد اد 1606 ةةئءطعم ع 2

 عره0ع 70م عععاس ععرتعا» 85ع0عمغدصع ةز20, 50 ةزه0 016ع3ع ١7 هسلعع 1عي0عهن,' 50711 3-5

 ىتمدعم , ةتقمةطصقاوو ؟ءةعامدععوم ععودسعوم 3, هم 0وقق دعت, متع تسقطماتءا

 1( ((ةمطقتت طقغ هسف لتووعم ةموعلدلس تناععم ععمعطةرأأ, 4 ةمقلست نعل تعدم

 1كم هلق طومعد معمر 2. 8. ه0. 8ساقتع 11 م. 19, 4, ٠0 هن هتك لقق اكتخقلط هالو
 701 1]4دقرمو1 عجن 1101 ْ ش

 1116 016عوو !1١ هام طءووءطققءم وععم , ]اعقطصفت 511 >هءط ملك هملول ١

 81ءطغععطعتك هتتق 1ص 00:21:35 ؟هءطقسلءمعس آ[كل13ط هال ءؤدطص (1؟1 طغت

 ©0مدقعت]ه ةعهطت ءو) ةءط]تعقوعمر دس ه0 طمعط» 03 هع ةء1طقؤ ص (516 ءو ةءطعتقاو

 متعطغ هنطقل ةءمءعق) 13135 هةوزاقط ععمءاطعت ءطود طقغر 038 0لعصص 0هءات ؟0هط1 هطصق

 25 ء11أع1 ةطصاتعات نصل هدعا جاغعست ال[دقأذءت' ةنتقع] ءعأ 1731:



 ١ ةممطتوءدعم 1” هدوء عدن 016 ةزعط جّتق عم 56830عم ذص 03غ 7؟35غ6 6ع

 ! تيس هم 04 ههق 816ل16 هد طقرتعم ر 21 113 نصل 2 8810126152 0

 8وصحسا سنع 065 113[ءع115 تان ةءطععاأةص طقات ءاحر م عزنط ةص كعط 8

 ةعمعم 20وءوزععم 0ع 9[ قف وصحت هطعتت 0ع ؟0151ةصصتفءانتعم 2غ, ةهوئ316 لعل

 5308 هجوؤءم 1ة1وم1ةءانعم 2ءعملعر, 01غ همعط ؟ةا114 ذم زودعع 8فطمعد

 هاه, قمت هام ٠ ظ
 25 كملت 8ءلعملعم , 016 عمعوعم 0316 ظومساعممع عد ةاغعم © 601ءطغو عد

 لق 29 ماع ةمطمطوعم 1 ءملعص طاعةمضصعمر ءلاءلدوم ةزعط طغت مقطعتنءلم 11-

 مع هلو تصطءوماتس0ء4. 1دق هوم طوقا تع 8ءءلماعةءطقعدصمع معف

 "60 16م لسجءاط 016 ة[دم1ع» 0ع 101ءطغعا““, 6 117 1:1ع11 ءطلع أ 20

 1وزطعص قللوتم وىعمد ةانعا 20ععوءاد وم ءدكلعص دمتققر 03855 016 81غ ءةؤوص

 هم طعما 1تءدعمتودع عم ]كدمفغ ةثصقر نسق قد 16 81 ءطغو» ههعط

 لطتا*و 8ءزومزعاع, لع لذو طم1ودتاقغ ذم 01 نمو طكتسمت وطغ متس0ن نسا ىذق )و

 نس دم ةؤوعاععم 182 مءوعطءام توءطعمر مءوطقاا 2. 8. طءاععصصأاتءط لع

 1 "0 صحقت وم 2هطقتعاو 20ههمنو هم عمماتطسغأ طقطعءط ة0ه11, 08835 هع

 7011 ةعتب 0ع الخصم مص طع مقعات ةعلصعم متتلعلت طعم , متعطغ ههعط اصح

 لمنع قتودمدهطدتا عد ععقفءاطت 10ه ةلعرن هم 11ةويغ ه8 0هءاط تس 0ع كاقكتت

 وما اطدص 0وقو زعمع 13 موعطءامر رمعصص 816 ةزعات هتك 'طئطتعتع نض0 16-

 . عمت ءاعك تسعد 1ةوونر مقطتععم0 دس [ءطتقوعس صاع ان وعمد ءطمأأعم طك ةطصخ

 5 ]اعةممعم , ؟؟هالعطع 016 © ويءوموؤؤص لع - مءما1وعدذؤعمف 81ةءطقتنما حام



10 

 طتسلن ءاط]عءزئوم كعطغعم ١71 ة0نعدسصع ةسلعمر 80 186 .ءاصع آم هز ءطعتنط علا 069 ط1 ْ

 عوطصتوووو متعاطغ جد طعكةسوءطغوم ذ) ْ ا
 1دوو 2ىءهزئ6م 28؟0ءماععيج متعل لسع لتع 8دوعع ههعط لعع 4قعءاوؤطعتغ عع ١

 جانعص 6 ءلنوطاو هموم. ةلثع هعدععع 111غ طقأر 516 طكذصعدات عق 25ةطصخ 1

 ىمج0عر ةمعوقم عع , 301 013ءوومج (ءاتزعذعو هد ةزعطغعجر 016 قعواتغاتعتا 50ه (16-

 01 طغعم تمل هةصجءاسعفم 1طعتافي» 06:ةءاطود جات ؟ةعمعتس ألن 0063 نه 725 11عأ 0 ا

 جلءعطعم, 80 0888 و عدمه ميهملب هود اعقتدصخع , ةزءاط عيدك هلع طش ءطةناتت' اح ْ

 ةاانامعمر, ص 170 وملك مواءطع 01ه5دء []مغءعووعطسص عع ه0هعءاط :هتعاطا تاجيبح كلاط- ا

 ةعاجاصو5 ععقاتعاعم ه1ه0. ىلاعتس هو طقص0عءاغ ةدعط اند نسقوتن عم 2,9ةعاع هتعطغ هدا 1

 بس , لعد هزه عام ةد 11 مهنا طصطقأت بصل 1هدنيص ذص)5 ةتتعع تان 12986 .8 ا

 علف طقوم طتعطلت 0 يود ها ص 6 ءلتوطغ مهد ,.ءةصوص طعوةسصسعم آن عطخوتل ا

 2. 8. مدمس نللعهتق , طعيتصاتطسعو هز هد ؟ءدنق .0عمقءا طعم نعوم >ةصعاتعا ةصوعطة رب

 طقطو هلع ةهم0لعورماطعتب هام ععلاتعغن ةعهتر ةهمصقعنط هط 8 ل هاو عنا نا هربع ا

 طقمرمت هامه طتقءا 15غ. آنم0 لتع [ءمقو هم ععقؤءلاغ, 18غ ؟تطقل متعدد وم1م هت

 ا[ هدتععف ةتق عم ةانعم 12161 اه عدل يور ةامم2ن5ءطع10عص , 10:ةطءدن لثع ا

 جوطتوءطعم لك ةلعم»» .ةعاطقأ ىدطقات ععرعةطععمز مطل 8ء1طوص6 ةص 0تعووم 0

 لعجصت 0ع ةوعطع ديف هع 8ءياتءلعوزءطات عممع اععتصم .5ءطقباعط همس هفاجقوم , دك ا

 03ه ةمةغومعم 1من مواهنم عمد نصل 1"ة1ةءكجع» طوصقطغ ىقععمو هرم 811جم عد هم :

 41مم .ةابتعممع جد 101ععم 2 ادازع .ةمععاأ119 12161 10:لبعاتأ طنا 0 101 8 ا

 معطخغسمعر 750 016 1دعع هاج ءاضع 1:ةءاطعتطاتسع 8 "لو 7011م1 ةعطعم ا

 7 20000 جرح نمق طععوسأ 11, انتل ,0ه5 1هغ دصتن ؟ءةتنعاسد عاف 0ع 1!"ةلل ١

 1آ016وه مه6415ءنطعص 0 تعالعد حصص هزس0 هدد ءنعتءطت عدؤعم كانج» لتع 181غ هج ْ

 0عءرتز ءدتعود (ءععممأؤةصقلع , 7؟ءاعطع جدصص ةنعدطءوع دج 0ع هسصصتاءاطقسوؤءعد ٌ

 همموما عدمت ءطففعم ظععتعطممع ةاوصولعم. ةدوطتس ,عوطق»عءعم ةتيققع» 1058 بصل ا

 لكمسب ععإ زد عدموأع»» طبامتع 016 1١١
3 

 از 1016 85ءوءطععزطاتصعوص 0ع 101ءطغو» ععطوص ةتعاط طمقص ءطعص ؟1ةصلع الع

 مسملق مل نصع 0ع طار م10عتع ه1265 ج0 ةدءط اتماعاوم 5ع قتظ 688, 37 2

 رمد ل3" طصص. 2) 0طقا1ءك ءاقطسقت“ ١
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 1 7 ؟هقعم لع ةقعوطع» ةزصم 7011 ةم هذه ملعاطغ صبح دئعاطغ طمقغ 701:28ع9-

 8ءةةطعقملعدمع هسنك قنع هلع 243), 0. طم طخف دس اظمفهع لع 0سدزز هلعصع

 8 "1, ءاعطع ل36 ؟ه:اتعععملم خنعطعت؛ ةزعط ها ةمدلععم ةطعدنطقدمأ

 م ٍ مصمم سهم هصطتقءاد صتعاطغ اعطقصسلعاغ هنلعم. قطقووعطعم هد هجلع»-

 58 معمار ءماعم 2[هنتعمد هسه 8ءاعوعد طقأ 1 ءيرامو ذم لعد 70 ء؟ ةطصخعاج

 ْء 8, 98 طرق 260 جمعط اصعب ىطوعطمتخا تطوع 036 ١1 هكعم ععوعطووج , ع

 16 هن ةصماقعو هم آتممكؤمع 063 (ةمععم !علتمعأو , ادعم ععطفاشوج

 م هرج ءودصل ةدعطات كعمصم 1هاعمعووع هطوعؤدفدأ قاب ؟هعهمف تعط لتعم آند

 01علععت 5 قو 4دعماطو لمع ةيوطتةءطعم 8ظءدعممسمعوم هس 0ع ةادمعوأأ

 هع هزم عءاطعملعم 18:ة»غءععدصع ذطعع» 8علعدغمم ع ةناعاقمأو ةسفقءنلعسص انععاتعاع-

 0 مغ لأم طدتنق6ءالسمع لتع ةاغعص ط1ءطغموصعااعص مصتع عدس اعاعتمعععم 'طعتاو

 1قةمقذ لكمطع»ع عم طصقمعطع 8دصاتو ممطوستطسأم 0. كاسه" ةعطسكا

 مح نسل 2قمز1عر 6 ءارعدسعا نمل 1 ينعم عممع 0ةةعءاطعم طهز لعد ةيتهطععم

 1 ”1ةسلعهد“ ( قا 0تعاع هتف ادم 877 1ءمع 12ءماكهءطستكود 1852) ءداطقلع, 8

 95 ةوطتوءطقفم 1'طعتل ةمعوطغر طمع هزصمع قهمعوطع 0ع ص ةةءاعتدءطعم 1[عمصتف

 1 هوا مم عن م ةةاعوممتعم 9 هعالمم ءماطحا ءءدعس ىدفلا كععر 016 ةزعط

 0 .ل3عوو 5؟ةللع طعءعماءطعمر معطقغ كمون [0ءطوموءامدم ع .06» 006 ععوعطءدعم

 5 "1 61 1دهغ هطصع )ع06 ةملعع ةدعاجاتعطع 8ظاستطعت1!هصعر ه18 0388* 6

 ك0 منع ظموععمر 80هععمقفءاطسع نصل 2؟ءزام ععدمسلععأ رءةلعمر هصل هطصع

 لدمد لعد كاع فسم عمد مع طعم مود مطعم ؟هلنععع [:1قما عمم ععطر 80 ةعطتع

 8 اود ةمعط ذص هتعاعم 1ةللعم طعام, اككمعدعءلاتوغ ةنص07)

 دنع ةموواو ناعم عم ةعوطعع ةزصلر, 716 عمددعأ , موملمدنوو عععجم عع
 06 عمطعم م ءمت عواعمف هطقوأاعم ءان"0م81ةءاطعم ظلال: وعطعاععم هط. 116 ةاغعوغعم

 ؟نلكع نطو نع 11مم ىدعوم: دق ا[كاقط ءوقتلقط دوم 4طساطهممس ةص-صقإجت
 مدنا (1"امعوعا, عدو. 5ءاطصاعم م.60), ؟هد كلامقسهت (م. 79), هتق م8461“

 ردص 1طص قمعمت4 (م. 103), عمد ةدصصقت' ط.طعسمفسةتط هلعطقسدست (م.187)
 هسا موج ةتمطسول (م. 191). 2) ىلع تان 8ءاعدءطغممع 06و © ءوعموزههعق
 16 520 ةءزعم ممعءاط همك قةطصاأ: 17. 2ءامامء]عر اه ؤغءه وج عوصع 010 ةسستخ همه

 9 ممسعمأاف 61 ؟[هع .كتعلر همم طع ق4عدطو (موتنط ط«سصستموعو) , .قودعصقا
 طع 8وسطدب مومو هغ طع 8. لل 8.1879, ؟1]0. 5515 م. 219-268. 24-
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 لدزو دان 105ء206 ةتاعوطع 156 هةصع 2161 عطر هاسسحأ طع 520711676, شسع ٍإ

 13عع نصل 8ورحصمك 0و جاغعص ةقحعوطو»ر ذطع ؟هدعجان عمو قع ]1 ةععتفءطعق ةرعاطعترب

 مع 1717 هرماط هع 17! دلكعم , 06هدع © ءاط>:ةمعاط نصل 0553 1! ءعطقاامز وو 0ع ةكمععامعم ١

 ١17 عكقكعم جاد قسومط 0, 016 همت عا1 نطلع ع1 06:ةءاابعم ادد كل] معرس ءةصعت ل 111ةاعاع 1

 (ةلاومس ةئمم) 1طعز] -, ةطخع ةهعاعس , 1[ ضاع مطل ن0 17 هناء عمت“, ةطقتع 1161- ا

 ةزءا1نمع 000 8ءةوءطقه 8 ءدطعأذ دس 8ءوومصلعنعدر 1 ه2انعع نصل 1"ءط]و* ب زو ءلاعتخ ا

 (ةموعزع11 هز '1طعت] - ةزصل 016 81من م1 ععق1ءطغةددساءاعر ؟؟ءلءطع ةم:5 ىتتعو عمد ا

 1هقون هعلعم مالفدوم. قف )ومع 8قموؤءال سمع »ذ10 ةزعط ةمعاعتءاط ةنععطعط ا

 زدستوو تع لأم ؟؟هقعد لع هام قعوطو» ةتعط طفعوتاف قلع 170ه11ةملسموع ا

 ةرمؤاع1" عم مقاطع.

 لرزو ىكدنكأعوطو 136 جءزأئعؤمق جطعع جسعا ءةصع ةز2”"هع)11076. ة5ءطمم 036

 1كقوسصع هع هوز ونمم طقأ هتصع نط عع 18::اعاقتندسع 063 ةرد>ةعاطصت ة(ءااضب15 ت0

 م ؟هرواقصلتو5 0ع طءماتعات ءطعص م0ءغمةءطعم 5غءا1 مص تان ؟' هدنهتتقةءاماتط ع. 0

 016ةءهم 8ءماءفطتمع ةزس0ل 1 لع هننعط 016 0:1 عتم 211 ةعتعد طوعا 036 (00 صحاتت ءت-

 امم هنوومو» 4معطوتع ةطومطمطعم. 135 ذهغ متعطغ مسعذم 2هلءاطهكعس 1"ة1]عهر

 رىىعمم 1طصعت" 720 عاتعاطر تان هناةءطع10عمو 8 1 جمعا جم ؟6م70115غةصلت ععص ن4 ْ

 دا طءضاعاط عود. 10ةعب اعهددصتأ, 0955 035 ةص 1606 ةؤءطعت0ع 01 زمام ٍْ

 (6ةمموم ةرصمدرتم وع 117 ةماوع هس هتون. آس 01 6وو» 1كتمقتءطغ ةذصل تعذم همءط

 طقطعععمت 2206 جصق نطق 561654 ةصععر 1 وعم. 1055 85رهمدور طعم - ا[ ة”[عزتاط عام 3

 مهد '[ةكلذط# (ةيبرعلا ّرسو ةغللا مقف) فاطقلغ ردع عمن 8اق مدعوم, ةللعتم '

 هرم كاسنمعم 0ءووولطود 510 0ه0هرعءط طءءزص*ةعطغ عار 0283 ءقر انادعان 088 26 ا

 ةعواطو ؟ةراومقعم طفغ ةمعط هتمتعع هتعصغد]1 ةءطع 8ةقئدص عدةةتعاعم ص عع 2. 0ع

 10.11... 555311 م. 655 ةطععاط1 106غ نصل طعوعط تت ءنط عمر وتتم ءلخ 2. 17د عناء

 ]دوق 8116ه عءوعد هع 85نطقسسس ءلهص عع نصل 016 ةعوط. [7ءانوةءائندصع لع 1'هاعانلع ٠

 065 ةعءاتدصمف. ىدف صمم ةعوط. 8كوصةفوءطسل عع 8عععموا. تطأ. هد ©هنطق

 تاطووعام6. 211 2ءاءطستتس ععص تص0 لعدد ظاقصس ةاصعذ مماتط حطم تت ع0قهضت1ةنطعات 116763.

 0 ة(اةمععت 1880 هم0 ةلهدن لقب مص اطاتعأط هك معا' (؟هةعط. 063 1511684859 قع 1

 مص 0ع [02جءز6 طلق دات ظمصمت ةددصعع. 1'ءءطص]تةءطع» "طعنا: 8عوقأضاتق عر

 الكوس ما ءكوعر 1861و[ عمصعر 81ص معلمو 5667 ةوعم. للا ءاقأ كمعصت خعاقق هه ١

 100 '1'جكوام (0ةدتمس هتك 016 8[هد1هسصنس طءعاقعاتءاط م. 489-508: 51-521: 1238 .٠)
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 .ةلومد لور ىعزؤممغمم قطوغقملع طع هءمدطعطءم, جمد ءاعطعس 17ةسفعمم

 هم عس خطا عع متنا ياهل عمعم 1[ ىلعع همغع» لعص 11] (ضورلا

 ١ معاع ]5 ةسفعمل ككوصعم جانفوسصت ع11]6(05غه, ةملعص ماتت 89 86

 عمم ةموعءوعطوم 3 - دما لعموم [تمغ عم دءطعت 0مم ععم هت لستم ه11عع-

 ١ 006م ةمععاءا1 عم طتمكك ءز5 دسك 4سم ةغعص طعععاتس0 عار هطصع 83, 0

 ْ ١ ةسفممطسوم ب 8ءاعووؤءا1عم مانععاط عت 5ءعلعمس. 1آ0ةععوعم 710 و

 !, 8100 متدو ةعلمج ذم 000 ريت 7727::0 ]علعدددحد1 هص لع 5؟ءالعر

 ! ل16 ةوعطاتوط ]رنوروؤءا1]نصعب ةطصعم 20ءا13ةؤ, ؟011ةةصلتع ةسدكم ات[ انطتن علو

 1 (ةوعطت ل6 موعاط ةسأ نمل (130 ةمعتن ععاعم ا م16 5غءا1 مد جان طعد

 7ع طتعرضط أوز 8ءماطوعاطغمععم ةطءع» 016 طصاقؤءطتمع 51868 ةه-

 60 ' 1[ه6طءلعدؤدس ععص (دآحضأ)ر ةود136 ةطعع لعد 11 ملتق5 عع 11 ءطغعت"

 ١ ةزدم ممل جمعات هت 016 1"هدعمت رمد 17 ةنونص زطخع عما ءععصتات عاطف 5[ءااع

 م 6 ءاووومط اوم, ةمدععم ةمموعطلتعطع» 18مطوتءاءلدمع هه ءطقم عوط عم

 06 ةزعاج لدجطت ءعم , هنعمتقعم 5 ءنلعم معضل عمر 710 ءاص 1ععدتتق عع

 2 لعرع ةتتوطتوءطعم 2012هدمصتع, 0ع 016 ةزعط ةهنععاطعسلعص ةمةعاطح

 يات عد 11[ همم عم ض1 0عدح جال عع قمعم 'طعتا ةملقلا عم

 1 ةمومل6]] هم خط عا عل[ عل

 ١ هو طتءطأو» ةئمل, لعمعم متع لع 8ةوءطعءتطدصع 0مم [1؟؟دقعم ةسغا ءطصعامر

 ١ 1 هم تع صلتءعطر رستم معو ععمقفطتعغر 1[ مععطءام 2, ذم لعمعم

 ءط تم لن عووم كعصص آمطع لعدم 1جماععوم 01ةصعملعص ىلط٠ق ءاط1 1ص هنو وط 6م

 راب 801 8عموممسم ععم , ؟ءاعطع ةءلص 261( ععممودع 066[18معطط7 هممعاط ععج

 ”ممعطغ, ط[عاتطعوم همعمجقطمغر 2. 8. جازردسمقمت, (ع0. 101ةغئء23) م. 305 7. 95 قانح
 1 م. 130, 18و :هلجثتلعد ”ةةدكوتمتم, م. ةقر قع. هز ]عملقطر, م. 59, ؟. قعطعلتعط
 و طعز عمو ءاطعم ]طتعءطغو» ةزعط قمه عملعم [كآوططمعم لع آرهممع : 00ةتصتز] هكر
 80, 183 3187.28 ةقوجسطمتت, م. 160, 1 3طةعدم وعم. 2) 50 :ءلمعأسا ةزعط هقهعاد
 11 (ء0. ؟كعطغ) م. 3850, 2 تو زم لعد ؟؟ وود 0مءالطوؤ هنوقطسام 1عئاع-
 ٍْ 0 . هتك 035 هوو 0ءعو 8ع10عصم ةااعتم , ءأء ذط. م. 849 , 15 8. تصل 088 قه

 0 2م لعب [0ةطوممءزطدصععم 06» قةعوط ون“ م. 340 1
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 هتك ام تعط عمو ا1دمق هاتعاعمم تطعم , هو هم همممزأ5 ةسكوول0 70686 , ةدعأم 1

 لذء 8810641 قمم ط7وعفأء]1هصعر متعطغ هد هوو هت جسق 0ةمدءاطعد تع 8ءووطفمءمد '

 طمتن لمع ؟؟ةكمم دس لع قجوطو» ؟عممفستم 8ةيتءطصسمو 25 ةطصفم طعس هدنوعطغب '

 ةمملعنم ةعط 016ز هصتوععم جت طععاتطععنر >؟ة]ءاطع ح نود تعال ماتدن ةتتك 0163م ا

 طا مم ءامعاز ءنع مهعاط عوج ءوورد ح عمون عمون ةتصلر ؟هم 0و« 13116 نصل 5ءطقصطعتأ 1

 6 ةاغفم ةوطتوءطعم 0عقزو 26 عم155 32016ععد. 11طتخع 1/140

 1161هرد] مر ح0 7”ه«واءنءم1) ملعم عع مهطعتأ ةموعءلطأ ؟عدقمم. 111 6-

 طهز ملل ةزعط 6 ء1]ءوععصط عت ط[عغعمر طقم نصل 05ه ةعطس]ت ءطاععزؤمد 21 ةءطعم لعد

 ]دتءطغتدععم 0ع جلغعم قعوطو» هما لعد 18ممص عع 0ةدامءاطعم 11610ههقمومعر طوع

8020618 063 1520150, 2821215961510. 

 ا) ركفستا م. 506, 4 مونلعم دلوع ةعاوص ؟هد 7همعاوت وطعم ةسكوعلتطتت
 1. ءعؤقطاطسص مددكتعمم ور 2. غءقطتطسم متفأتطسمصز 8. ةؤطتطسم مصتعقستاطاتسز 4. ؟ةق-

 طقاطتتم 32



 20 معلم طل

 ١ 1. ةلتووسعتسم طمس عامدتمأتلع ل0 هالكون ةتنه0 01.

 5 . ىنع ةمص 8ك ر 0م ادم دمع ةوعس 136. 0 10 عاقسدءنل 600ءدغ

 56 1 5 نام هن ء]6عتمعءات غغوردص0 نمل ه16ععنم غم عضط0 00ع» طعوءاتعقةملعت نصه

 3 ج طوع نلعغ ممزر فق طقموت هه خم هتمانغ ةطر لم اها ذه قون دمه 0هفق مفر

 هنأ همام اك هضم ءعمصاعتس ع دم همم هه دهم كنس ءامعم هم لعد 086 نطق ف

 1 مان 8011, 016 ةعلزمفم 8مم 4ظوز ءطقوم غوصمفمو هذضل. 1ةطعصقم ؟ةضثو

 7 0 رمكضسعءامف لقطع ةزعءاج لمد ]متم طعةضكت نعلن 6 ةووع هعاطظوؤ» جد عوانقتف

 . , هطعمقم ةصتع زم 1 هآلغرو ه5 ةاطم قمع ةاطف ه15 ةدض6 (2ةطعر 03غ 06

 598 د ةقمقعاطع طتصعتس]ة عار لهستغف هع عفاتعوأ دصل ععم4مأغ نع, 0ةسصنتا

 ط ةدق/دن10ع نصل مةزالع:  ؟[ةصمص ععومطتعظغ 01637 11ه ؟؟ءنص قم 1011 لع

 دس عمدت وموممف ظوطمعم ةمطقلاب هدم هه ةثع [تصفاشملم طومدتسار كك ءنم

 86 8مل مهكر : قه ؟[؟ةماطط مغطس انج 1عمورمفف قة عمق, فخ 0قمض عاملا

 8  ةةلط6 13 عقال طحت نه نه ةنعزوأ كد عز 1 ةاذع ةمدزوم», لات 016 هو ععقوءانقتا عاف

 55 مدع لمصمم تعادصع# عع 1ععزس ةمرع 1[”مدغطغأ. قلامضقةطاتع نسق ةم 06 1

 0 ومما لع ركمموز هلع ممم هه 1 هدنط ورع عؤغمضع ؟هد» ةزعاج همص0 ةقاعاتعطخ

 ةزكاج قوص ظاتداعمم قوم 1ههدءطمو دو اهفوعر طلو قمم ؟7هالع ةماطوغطقنفو ذه ثم

 :ةموطتعاعع لوم اناطدتعوم ؟ةالعع» كمعدعت ةنامهذ ةمكقملفأا هل 01غ 4ةسقسغةناءةدصم
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 زعمزؤ ةسعط همك ةعلصع ؟ههعتف طتمصاعماك. لع ماقاعات طع“ هصق عج هلا 6 هل

 طعم ممتن لع ةصسطق] ةممعع نصل ؟”انعا ا: ءاءطعت» ةعلص 115121188 211 6 50

 0ءوزم 1ةموعع دصق هوم معاطتع ؟دجع هو لعصص ؟هآ]ل1عم ؟هنعقممت, ةةصع ةهاقععم

 جان هما: ءاععاص نه0 جان ةاغة::اععد هذ ةانأات 20 اسمع" 0 0-8

 مالم 1ههئتلدقلتاقغ طععومعدطتلقعم. ؟هم سواعطعس ؟”هآلعع عقاقم 016و ةص

 طقطعع عدد 0 50عر جاد ؟هد لعدد 1هالعع لعع ةعوطو 2 1م 21 عاوعطعتن 11 مق1 طخ ا

 طقطوم : ةزعا» 016 4هقعر“ زم 0ع (ةءةوءطتعطغع عج 8[ عدقءططعتغ ءةصعان هاجد نا

 ىمعاعمر قمدءط ةطعع 1ظ2هطعصتم ععم نضل هدننط ةطتخع ط1 1861311. 0 1مم 1 :

 0320 عهدا 0ع 1ةلوطم ر, عدوهم 1 120 1 هت هلع 516 71062, ةموومد

 [لدقمدخسمع ةطغعتنر ومص 06 1ة1هض ةتتعط عد 21815 ءطعص 4 1 020 ْ

 تهزاغمم ؟16]هعط ةمععمدمدؤ م0عر, همك [8[هطقسمسع0 ص0 هتعطق هتك 085 1011 ١

 06 ةحعوطعم عمستعاععمكاتطععم 18غ, 5 ءاعطعم جاد تعلغ ةعاسع»» نواعم ؟؟ عاعاتس 01 ىمصع ِ

 ةطعتاق 1ص 0 ةزدومل1 صقر ةطعأاو دم ءاتعتقدع ةرمونطتع ؟ءةدنئقدصاععال 1931, طع عمل '

 ماع هامع عععتسوع 4ةسعدطا ةزعط ةهقدعتضتعاط ةدص (نطتوةءصخطتست انط0 ل ت0عصاطاتتت

 طءاعحصصتقعر نص0 ؟ةاعطعق ةنون ههعط ]جم عفان 0 ةععمج» ءطتع جنح قسد فطصتع 061 6 /

 طيعاطتع ميعط# 00ه 5ةمقعع» عقم نق عع دع 15 156 طوءاعدصماو ؟ءاعطع خصح

 ةزعطغ الددع 315116 ذم قعصص ةسكقدتم: 12 عد ةعممتاة ةءطع 18/[هدت هغاج ءاةرطتتف )4 و ش

 طظعصمحت ؟ءضا1. 1 ءط مالتءطغع 0ءةءاطؤص ؟هد عوصقوع» 5ءولع طغت اتصل طقاخذع يا

 ؟اند, 0555 06ه 8[هدمذطءاورستتق لع ة4عوطع, متع 0ع 0ع كممعسر ةةصعص اكدصصع

 ج1 760ه ملععم 1ةهؤ, 1ملعصم 1ع ؟نعااتعط 016 عع دل 1 عفو ]8016 ءرععدت 21ةءامعط اطعام

 ماطءواطمسب تمل اة[هطقسس أعل متعطغ ؟ءعاععمم ع. 118( ءطوالر 70 (014 ان1016661581 ا

 جانت !دنع» 063 (1ههطعمق طعضتكمم , طعام ءنعتع , طاتتخ 228 ءط11 نطعت» 17١ 6 01 ا

 06م 11 ةطعطعتن لمع طعيتعتنم ؟هءعطفسلعمعم, هتتطهط وصعد ظعاتعتمم سيوتقعم, لثع

 هم ةءازسعمب آ' ه]ل]عع مما غةتغطعأ1ةد ةاعط 1 ععملسدم ععم ه0 عمن عاءص ؟تط]غعو

 نمل قمم زوم لوم 1"هءماعمصع 06و 9؟هءاكفر ةقق ذم دطسص ةمطصطر 6هن6 ةلاعتسا

 قطع ]جمدعمل تصل 8لتعطغق دتتك ةعزطو 2ءمعووص طقها6 عمل, ؟قةطتععم0 0168و: دما ا

 مجومفءطاتعطعم 1116غءام : لت ]آد هعءطقتطستمسوع ةءعلصعق ؟هءطقطعمو هلق ءاناع 40 ٍإ

 )) 11558, ةدنوذو»» ظفصلر م. 291
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 "0 كفا نصح مزعاطغ 25 ةةدععمر ةانقعععدص عقم, - 0عمص 6

 دلعمعم نهق ذم قعفطتم ةماطقغ ذم اءافسعم 18مم عطتط لود مورس
 5 020 ط عزو ةءادعم 1 ءاتعتممعم روسعم ةءعلصع ةرءطعسم أ ق1 ست ءاطر

 مد 6 ءسعتضومغ لع» ؟[داتمم ععسقماطع هلع

 : ا وذع عمععم مات عم ة4عوطععم تدعتعاع. ؟؟دص دمتكطتم ةمعط اعلم

 م 8كدمع ذطصعم معمم ءاتمعاتعاط وعم وعر هو 5دسنعم طتمععوعم

 ١ منج 11ةيجك طاع هذا 1ع جان 8عع0قمدصتاع عا ةطصعت 3118 ءا 0ع. ا

 ةمقع ا[علسر 66 ءععر نصح 01ةعوعاطعص عد 1؟ءةعاععم هضم جان هناك كععامو

 0 ادام مدع مقواطتعو همك كعصص 07 قسوم لتع ص ةطس ”تاتعم عم

 ١ ل ةقطاغع. آآه زعووع ىدعلع ذطسص هتعطغ هالعتم هد ك'طعتلب ةوصع

 كت ةصعط مع متءاطسم0عمازقطس وعر ؟هم 4مفدعم هموععقأةماع 5ءاطقؤ-

 م, 0مءاط ءاعطع طلع ىمادععم طعضاتءطع 81ةعغطعم تجد تنةلطوص

 . قنا لع ةيمطتممطع ؟؟هسمتن ةعاطون عمم طدلعسملم طتساو
 ٠ ىينملفم قمءط هدف 3ع ةودوعطع لعم 1عممومف هصق لع» 7؟ةعلعمسو

 ةتك ق8 طئف ةقطتم ذم ؟نوألاع ةمص 1طعتل ةتنعط طعكوطةعملع ةاقسصصم#

 4 .قمجمط ذطص عممزماعم ؟هآلع هس ةءعاسع 18م4 حصصصاتت ع 0655ءا!ط عاد

 دمع 1نع قعد معدعم آقسطعم هسل تدع 10م1 ءرتاممسع ءلمعو 03ص

 : ١ [012عزوعو ساكعمصعم , 0285 038 ؟؟هالع ةزعط تدم اوصعع ةصص (6-

 ) ؛) . عملو ععع تمل مدعوتعا1 هرم 9! جقعم ععمقطأب ةتعط دك [عز0لعص 6 ءطاعغعصر

 1 اهم نمل هك 11610ءعماطقكعم عععمصسعاغ هصل 050ءاتر يعدم ةهعط

 5-5 > هموت طووءعطعةماعغعم ةمطقتسعر, معصم طمطعم 20 0ع 1'ةعءاطخت عاعءأأ

 ِ هس هكوزعاتغ طقاقو. اكدص ةطع» 136 هصق اص 85ءاطهام ؟هد آط1علععم

 عع ذص ؟ءةعطتسلممعع سدتغ عد عاعتءطقدلا3 هتك همق ععاع هروح هع

 1 نسل ةدععم زعمم» عزا لذءدع 8:آععمصغخمتمو هتعطغ مصنع ذسص فلل ععمم ءةصعم

 1 : 1 ةورهلعرعت تمق هع ق آرءانوم ورع جاغعم قعواطع» ذصص 11مم عام عت 7تنع

 ءاذأ نمل ةسسفقع» لعم ةمسجقطمغوت ممعات صحقض ءطقص ه20ع عض 17 0دنتانق 60

9 
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 ةطصعم ءمغطتت116. 111 اعةددصعص مطعتن لعد 136 0165هو ل18 د لع 0

 ةعطص]وب هد عني ه1 غععوعطت ءطغات ءطعص 8ععسكعر عع ٌةطصع طعقعطت ةلعص 32 32

 101ةءاعات و 3 ( )و6 اصعد ؟هالعدر 0ءقةود ةزعاط 60415 ةلف معد 7[ ماعم عدم

 طعلتعمغعر هطح عزم 5:ععاععج 0ع ةةصقأق اطعاعدسهفعم 11 اك تع ةوطاس ثول 1

 7ن]لعوم قع 6:6( ه هلت هممغ هم ص ءاقدمم دمه قعد 61ةصطعم هم ظظنمعم 0 0

 عمعم 1 تطسعو هس ص سعدت 2عاغر 7١0 لعدص مءط 036 5ءطص1ل 063 01 عسنف نيك

 جماعغعم (نطصفةءعمفاحسس 016 اكسضولأ تان 5عاطت عا قفط عل ا نسق تسع قصت معمم

 لعرم 1 ةالعع» حاطقصلعم جاب اعمطصصعم 00طغعر 0164363 دغات تاج 8ء1نعطغعاتو انت 07

 ممعطتع 03 هع 1ةلومسر ه0 161 ةدع ةمصفغ ح ةعصق هن 18+ 11 هم ءانةردكو ءربإاع ب نم هد

 لءعصص ناسا ةةعمخاحاتس ةؤءطقر 016 6 1ةنعططعتا 0ع 1[ ءسسوعءاتعمت 702 0مدع دفق اممم

 نمل هدف 1ماموطتولعمفذو طوؤممغ6 همق لثع ةءطعقملعوم كم طرت هم امرنا هس

 ةعطقلا طتصخح ءورعقسساع.. تدع 2506 ةسكعدالع 186غ ءةر لعم 1ك1ه2188 06 ةدؤان

 معزم ل1 هطقسس عل, 1طخع 1 غن ععوعطت ءطغاتعاطع 101164 0هد:جتغ[ءال عاق و كش 5 :

 ةم0 جدع طفت سمسم م1 هصق هتعات لعرع تصنع لمممقا: ععص انت صحقأاقةصلعت هلم وول

 رسسوفوعم طفمءوءطغق ونعم اكذمدءقعاعءتا اطسصطقسسء0فر لعع نع ظاتطعتع 7عأغ هلق

 ةامع 2ع 0ع: (ةيلهاشل) اطعمه صمس دععاععع هم عاعتعامدمم طمتغأ لعصم 1س

 ل1ءغ طءاعواع, ةعءاطتت101ع صفعطعم ؟؟هالعمر ]1عءامعوال عمق ةاو جا 800 ص 0 9

 ءمعقمععم0 هه0 عم اةطع 01غ همؤطت ءص018 افي 110620 155 ل16 136- ١

 مةعنطغسصع 0عق ؟'ه]لع5 لعد قتوطوع ذه 30 7083413 دتقوطعم 26 نصه :لعس آوعطع

 معتق 0ع ّدص زطع ةزعط ههععتءاع ءامسلفم لكعاسع ةعامع» ةمقاعظعت 683م -

 ل16عوو 19[ اوه هون ملل هد طعفععع1816طر وضبطت 016ةومهو 1011 ”هدع ةمقعتعم

 77ةالععرم طعمدكعم دكت ذم كسعم 2عتغ كس( ات ءطعمع 2ةسع ذو ععوورساتصاع أخل '

 ةونلمس 0ع 8[ةموعططعتغ متغ ءاعطءملعمم طاق معطو ده ؟زاقصس وعام ران ةمدسمل

 لتعمعن قسكومطع مقعءطغع ةمعط لتعم ؟هدات ءوعملع ةعوتغ ةصصعتاطهلاط زادتعتج همم

 5 عز 13 عع ٠

 ]نورت قعوطوم مون مغ هةصعتعتفءطع كآدضعز هع دلع لسععط اععامع 111006

 صتقوع جمصاتعاع ععوءطءءاعأر دق هع هما1غعر, ةسععطةهقواععم دطصل ةمفماتك ةطتخوم و

 ظمغفءطالسفف هسه 1طقغ ىدععم ئطص ةتمق. آ؟ءمص 0ع هنمعممع 0ع 1!ممتلعم



19 

 55 نتاطسعو ك1'طعتا , عوععم لعم زعمع اعدسمعم 8 همطعات 7ع»-

 9 يمس لعاع مص لعد 81[ةطقداعم هم 6 ءوطتنءعمر, 0عععص 1031002 0ع

 1 0 1مءلست ا! ع دصغعسمت ءطقر نص ةزعاج هدتق ةعاتم عدت ةءطصم مع ةسكماتت أل ءدحب

 . 61 عءطعو 8ئمعطوم هقعمطوت ةتعاط ةسعط ذم 0ع 28606. ؟؟ءمص

 طفمعمم عم نه قاف 0م مدع عاطل ةسعط طتوضسم جولوغ ةزعط لتع معن عتم

 هقول 17 ءلعم .ءمتوعطغ ة؟ععمل تسع كلاتمهسعع 0ع 18:ةءط علان ع

 : 1 0 811لع و طمعط طآ1عشط[6 ةةصع صمام 0ع 8 11مل طمس

 ١ طوله دوما ةم وص ةزمط ةصد 1 ه6, 083 ةاص 0ءسغات ءطعو 6 ءمانقعو

 . زارمفم قمار ةمملعرص ةمفط 1طعفب 5غةعلعع جم ةزعط ةعقعأ.  قاتف است ةنءت

 طمس لماع همق ؟لعؤز لعن ةرتهطو». 116 71 تمزع ][ةطصغ ةعاصسع ظذصطأ10 انه عق-

 اطار ه6 .طعاعطغ هزع صاحتع تصح ه0 معطت*ز وق 1ةغ, هلق ها هزه ةزعط ةص

 ْ م ةودلع ءماماتس عع, 1]«وطع» ةعزمع اقل عع 20 عءوزع متغ 1طحععصم اعاتطصعم

 : طزو 18:طعطدمع معو كؤوصسعو نصل ط1ءطغومنو تمل 01 11 نطق ءاعاتصع

 و قف ةزمل تو 2ماعر هس تع هثع تعط قمعطغو. 180 تهم طاتعطوم

 1 [هن5ع 0ع 9[ ةعؤعم 01 ءاطغدصعر ةعاطقأ خذ حعط 0 عدد 288 ان اعاد مم لفة

 :اكجعر ةطصاتءاد ىف .016 ةرمستعءطخو ةاعع, 3ع ةرءاعموعماقطستمع 0ع ةعقطعت

 مان 5-0 2 ه1 طع 6 حصع. ةنوط. م., [مددن. 601 ءطغ 52, ؟. 7

 0. 5]ومع رم. 22و 8 1:7. 10.
0 
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 عمق مم ةعط ةد نمل هتك طعوعوطتصعمر, 036 ةزءاط عم قصف اعمصقأا 011 ةععت 1”هدكم عمال

 ىتولعءاملع وموزو لتو 8ءمءطععأططصع ذه 03و © ةلنعطغوع تسوعكتطعأ طقاتم. 10 ةصن :

 01 6وع رو نتنلع طمأت لعص جاغعم 1آ01ءطغءرات 1116 5181255: ةعاعور همه ةعق ةتعمأف مس

 قمم ععموص ماعم م4ىطوزعطغوم. ةلاالعتسو رىعصص صتتغطتس ةاتعط اناث 6 180 وعلل هخا

 06و 6ةصفعم لعرع © لت ءطغع متع 6مم ن01618ععم70م ةنع* 1860عاتأاتط# , طقطعم لذه

 ةوقءط م ءلطوموعم 1طعتام عمدلع 4ق دصف طفومد0 هموم 9[ عغانب مقدم 9ع زطصعس

 قمكفءطاسمو ةطعع لتع لعم ةعوطع» هسععا ودلع ؟؟ها1غ همق تع ةمطقتععر رق لوم

 هر 1ةطغعر 7620ةص]ععا. 3

 1ص لعص 18[هقوع م16 عع [مطق]ا عع © ءلتعطاو "ءاءطع» طتتلعر 8ءاكدصتت

 لمع عمضصقو (ءلتعطاو 1م-عمكاتطتخعم , "ععطغ ؟هط] ضاقت. الالدص اطقطصتص دطنط كلما

 016 ةهدنتونع 5316 06 20ءوزعب جاو ةتدعط قمصققتم جن 11 808 6أت 0. 1كم 8606-

 عا1 ملغ مهمعط هطصع طعءعونسستعاب 1وتفطسسف, ؟؟0:0ءمم تاغ عاءزءانعطت لكن مويس

 طصصقلعمر ه0 086 هع ةزعط لعصص 1:60عملعص ةهطصع 8(ةطف لقتعطوأ. 11ةجع لمع ةسعفتخ

 0111116 هر هن هوعطقمأأ, 50 ع1 طمحص جان ءةاسعاتت طعاتعات كتتق] هتك مسه

 معمامطتع ذم عافزءطعم 1[ كفو. [12ةرع هةموو 85ءطاغغ تدع لكتتط قة[ 181 8 هما

 اك ةزمع5 4ةسق]دمأ5 نه0 016 عاعتعطع آقدعع 06 611606 نأ ستعمل

 اد اا ذص قعمطتوءطعم ةتعط هتع دمص ةءاطقغ لمعت ةنعملعصم زوسطتقوطعم

 1وفطستاتق. 50 . هماقأدص0ل مدن 18عقمجو هتك. ة4ةمكاوطعق 2501 ععاقطص عع ماتق' 6مدلا

 ةتوطخقع طمتغ مءمتععم ؟ةعوعم.  ىكل]ءزص محمص ةعءاطتتأغ هات[ 01ءوودد 171 ءقع 10ه دمه

 طصص لعن تصل هدمعاطت» طعم قعأر عز عامزعطعمست ة4سقفاقتتك ن0 مق صفصمت علوا عون عسم
1 

 طرتاطساتق. اللهم 156 ؟ةدتقسعاطغ تح طفطقتمأءدر 0288 06 هالذع ةعقاط عا ةاتك 01

 , ( ارز عموم ةعتصعد هنععمءومر, 2116ه«01معو طعوعطعقماع نص 5ءطقق عمق ؟011عمصتس فه

 ةمعاعطنعب 585 036غ آت مممتقملع هس اصصعت» ععماوأ6 ءاوص. طكلومسص جذع لع ةطسص لط

 0عرع 2معوزع رمد 0ءعم ءةيوؤزود 0201!!عهطنصم عمقذعم 4صكقم عال 203“ 170116 موسصع
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 مام نار تمم ةوطعمو هم ةسلعم از ةستعاط همك لعمم 7؟ تاع عد و6

 لقصور !هعتءلتوءد دمق عممسصسهةقغطر ذلجص هس آتسصكسع ههه

 ةالمو 8وز ططقتنع عععتممعم. 13 ى نلعم دس قمع ةمقاعتنعم

 هعءاح 6 ءةاعوعمطعتغ طفطعمر طتععمسم هوتغم» كممسععط عم.

 2 1  وتعع مسمع مقطعم» قف 7012114555 ءادع ]1 عععيزةءطع طرعانعم عت

 ١ . موعط ةعازسعم [ن1ةدعطعغعمب ةعامع» ةساأ ت00 0ع“ 31ه 1081:-

 هو عمومملوم طقك

 0616 06و طدملعق , ذص لعصص هذع ؟هطصغعم , ؟؟ءاعطع زطععمسص ةيعاطعم

-- 2 

 ين 6 عمارم 7! ةفوعم) هع ًايعرو 50 00000 020

  ةزعط ةطغ عمصتعف ١1 هطل تصل آل[ ءطع لععطغع. 2دطل» ةزعط 5 ةننعص

 © ءمطتخعممب هم لعمعم 8ءقتتم همه 1رعاعم طعلعمطغ كوععم. قص

 قل ذح ل 77 ةوغأ دم ةادعمقعاعم لثع 11عععلعم , 0835 م2

 7 ١ [16هناعم دان عمعااعم, نت هزو د ةءطقاعوم, لتع 8[هنط لعدم كقطع

 0 0066 ما متعطغ هم ؟ءةياعطاعم. ظنم 0 بولا 20000100

 0 للا لعدد 177018 2: رمد الو يش ل اقدح

  ةعم 8ءطصققر ه 176014, اعوزمعم عع مع تس 00411ءاحع 5 0001

 عم منع ومعلل4). 3116 لعم 117 ةاكعم  ءانوز 1 ععاعم 8قسأط أع دصح لعد 8

 . .لمضتس ةعطتخ طعمعت طمع برَعْلا د (57ةالغ 0ع ىعوطع») عم

 ]19 لعب طتءطغوم 4للجستمتاو كمفن همك مو ظعلفع مق ةعلمم# 00

 / ١ رم ت1ق م16 نوجا هع لزو 1عءدعع همك 0 (171ةقد)

 للبللا تّكَح ما رعبلا باصأ 2 سينأ بقذ مآ رفقلا بذذأ
 ا 11 _ كنق ةاطوقمنر ؟0. 8هلملع) 11, م. 50, 4.
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 يطلقن طصعتم الكمدصععا, لقهق لدصعو, 0ع آ؟ةقاف 77014 عءرضاعا ةمطأر د

 طوف سلع اص 117014 ممم 8[ةموعاط ةور ةلص آتصلقلا ةوضفأ عمان :

 كانط طقم ء؟1ءانعص تعا لعد قواطع ام عموعتاف 1 ةعوعسماتمسع, 716 6 م

 0م 7١ ةوؤء زملعم ظوفزؤئوملعص 1 عاطق دصل ةءطصعلا ةهنعلعم اعمدصغعو ثصع ةرتءاطع

 ىةمفانءاطع 18 علعممواا ةقعان ةلتسلا ىلآ وعلت لك ( قدحطماتغط 1قطع وقم طتمطع

 ةامطل). 8214 رومععم ه5 1*معوعسصمموأل ه0ع» 1عممالعطعتكب ةثع ةولضع [ءولعضا

 طمس ءععوقأ عسر, 8104 ردعلعم ةذع ةطسص هععءط طقسا نضل اكدسم# هرم عت

 4رعسصاتغط وجع جطغع» ذه لعم ةنععس 063 ةعوطءرتو ةصع 5ءطقص0عو 5؟ءاعطع هما

 81:ةام ةءطخوو“ عصف 2), 0علع رع 0 5 ء]وغطأا ع 000 0

 76016مغ6 016 1ععزععطت عاعمزغ كممعامعع ,هطلط حان عد لعدن انت حم ععقءأن عم عن" لة مصعو

 ىعاعطع ذم 2ولغعم 0عد 8115و نعطقعق دس 0عع 18ةسع هدق ةنعتعسص 4مم عاع 3 :

 مةاطع» طعجتس ا عاومسر 4 ةصعضاععممم084 120 طمطو ةتتعاط 10 عمج كا

 1م لعرع "طفت لمع ظعاسفتسعط (2. 5 ءامسلا ءامو لتسس لوو ممول, امس لوم

 1ك ةردتعق 4ىلاصدانص ل11, كيلاعصلا ورعب "ندجو عع قعصم وم ) عععطت»"ا, ةطحع قم 0عتاكمم ْ

 زد كمت ءطس ةرعئ ودم هم آراولمعم ةمغطوووطعت. 1 ءطغ دتسلع» طقسلع لق هقح

 1مهعطخاوتنع لوطتتع ندرنعم .هق ظفعضو نءطعم0ع 1 دصاعط ءاغعم , لعصعم 016 سماع

 دم ةصلععو ؟1عط هعامععمر هجوم م. ه. لتع ةطاتعطو 18606 هةتعان ع 56 آ

 قاوسلا قدي ال, قكعمم ةثع ةمهغ ةدصقعءاطقع: ع طقأ 0 طق هن ل

 [030غ11ءاع ]لك ةصلعط ءعت5 ؟ةدتامدتعس , 0هق8 لع ةزعط هتعطغ ةنمعطن“ كي ةماعلا

 1ع ةول انور مر ؟ يدعصصتعت هلع >؟هط] ةسعط تم 11ءالع] عوض ءفأ (ةكيدم) 1

 016 يوتا, 560 ءو 11[8نط عهاتر عمات ةطعم قف آدوعاط 716 مق ءات عدن ؟عطاقم هلق

 خعععملع طقسا نضل 16 :طحقمصعطمعا» ؟ةءاطصتقاغأع 516, 8 طم م1 ءطغق قاع

 طاتعار هاذ عم لكدصم# انصنو 12ةقعأس هان ةهلععصمف 1*"ةهسفأ" جا 1ةطقعات. كاتققو

 6ةرع ةرعصم تخط هض06ع هم01ءرةءلام ةيعط 76م0 0155 دطتغأ لعدن 5 ةدطصتتع ةدلقفو

 ج1 ؟؟ةط]ل لعد طقتط ءناعطودو. 17ه عمومم ةءامعت 5ةةصسص 167 ءاقعي عل 8 سلع
 تا ميل

 117 هرتنعمر هعز هن ممتغ 06 1'طقأ ر 771106 (عيلخب درطم ةلإ ور هزه 3

 !) ظوقفذس هفقعس, 4001 ةص عنف م. 20, هك. 8[هفاتست 5. ها د]10, هل 2 908

 رن 22, 7.8 0.9. 2) 19.11, م. 198, م. 20 1 ْ
5-5 
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 هو ]رعالعم ؟ةطعنعر تخلع ر نص 18118: 821104 2م ععطاضةنتعط عمر

 هو لكوسمء] ععسصتعةمم ١)  ةمقعمو ةودمكوم ةزمط >ءجتللتع هد

 :ع0 006» ةءطقغئعم0 صان طش ]روع اكزمم 516 0ع ةص0 عع

 مسمع ل 117 ةهطا  جتقءطعم .ءامعمد ؟ءودعات [ءاوط . آنةقعتم ن217“

 101 ١ لعذح 1قسط ءنا عطور هض0 هع هع لهق 1عامن عرف 7هدعو نصت 01016

 9 و10: ةعامع» طظقفعطع تان ععصات ععم. 2521 عقاط هو ةنعا طقعال

 1 ء ١ 1111619 هع طعمص مومعءاتع» عوق ةتعط ىمطا1 ةذص لعص 5 ءاناتأ#

 ءهوعار هم عم [حصس (نالفراج)ز ةو 4قممقتسءولتر 0م ؟مص ةنعط ةدهغل)

2 2 ْ 
 00 سوفنلا انآ 17 ةقم)

| 2 2 + 

 اجو ىدَي َتَمْتِجآ اب بْرَح يرو يشع ُديِط

 00 0 ءام اواو 0ع ءاععمعم اكدهلكأ ؟ ياض هاتاأع , ؟قءطصسصقطخع

 نقاط 7 اعوصصأ6 اعهامع دم0 عدن عم 8ءقعءطا اة عدن, ج15 ةعامع !71١ هك عم

 ١ ىوععم ظقاتاط ءرع نص 0: هس ط غطت ءرنع اععاصسءوز؟ عود 016 هاتد21معطج 6 ©-

 00 0 17 قوؤو. ١ 9[ نع ىمص ةطصعم ءةموءطمصغ طاتعطر مدع لهصتست 20ه

 ْ مغ تصل ءقهطت» 0عق طنعاعمق ةماص3غ1عغ. 1طنءدص 9106م نصل 11 ةققعتت

 تع لعم 8ء0هتمعم اءعأم نم عع ةعدع انصم اععتس 0قمعص 0ع 8عقمم2. 4

 ه 06 [تموءةمد:عنع 2م]هقودمع هصق 811ععسسفمق 3) دم ةءاسخأغ خص هلم
35 

  فطاع., كاطع اة«. هع طع 6 هصع ةت. م., 6 ءلتءاغ 11 (810"هلاه]عق) 1
 قلم. 17.258 0.54). 2) 19.11, 57, 23 5.24. 3) 1816 1ةعاعطتؤوؤوم ت. 18. 2هد-
 س١ رمص لعص ظعلاعت غم 2صا عقم ع تح آلآ حقو, 8 00عم طعم ةطعوووة عوعصر

 ١ 20 الاذهم مص ةطصعتم ععنقلذمغ رس ن"لعص. 1 نةهرنهمق ءعماممهمص ةافط كم
 1 له ةماققق هد 11336 210 ةااقتعم عمط, ؟نللعو [[دسءاطت ا[لههللقعقب
 مدس 3 لق صصخادأ ند ةؤئئانأ لع 4مفلمدعاع: يظعأ ةةمعص 9! هققعتنمأ هامور انتص

 ١ 6 مند هزع كمهصلع» ىمسمخعم“, كاتنن قطاع. ©طها عك كل
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 لع 1 ءةوعحدمع تحس مدع ر تسر 83[7 هد ملأ ©1156 طاعطا 163061166 . 5

 وهدم ولغ هد بامسوعمر 1ةنلقنا هلهف مع عتطسغل): ْ (1ةجتل)

 دروُمو حاَبصلأ نايتغب ترو درومو تأ مق ى برو
 وكان ؟لسعسص 11610 ءماهأمع تعور هسع 1ءاط كاتوذدطفع طقعو

 مه6ءع له طاصسقام ددص [عقصلاعهدتن متغ محعاسعم ا[ةصسعس ؟طاتط“

 22102 نة اطن م ةاماصءؤوص 0م اطلدمععأ تت لذو 0 ءوعمل ةطوعس هلع دكة

 1؟مءاجتلا 1 عع همك اطعدعاط. 111 ةنصتغ ةؤوطغ 016 1؟12عم 0عذ لع 000000 19ه

 داقخننمم طظنمعممعو 0ع» 1كمم10عم ذم 181ماعادم عر ءةدص لع ]01ءطغع» ةلعط د

 ه6 دس انممعوم عبو طملأ عت دسم ؟ةعممم 6 ءاتعا نعم منا طغعم 1 يلصس

 ]كدت عمس0مق5 مهم 06و ©613ءاعو هو 8ودصس ءصوءلسو , 50 2

 1 "عدص سم عقانهطو ةعص كس طتضدعات , تصل هتك 016 ااتتتع 0*1 2 00

 10ه1عغم 0ع ادصعبع 5ءطصع2 0عو (ءوءطتع0ءموعزسو. 1ءط كاع طاعتمات 1 مما

 ؟ةصعووهمطع صعد ةآرمطعوةتءطغق هددع 8ظتففمسس مهد كلقطصوم2: (ظمسمل) :

 ْ رات هامْسأ نم نيَتبَحلب توصبأ لق حاص

 راهن ٌدَمف متو ةليتيغل كبش نقولا

 ارطتسا ىربلا اذأ ن رئأ ىف ىربلا دالتك

 لصق افيو ىتسسْممم نب ليلا يقرا
 يال وزد 1مومصل, ءةعطاتءاعذأف 1ص ىلا ءاطةطغةتض

 10م ةددصو“ ماعطأغ ]ل5 1"ءهدعدةءاطعأال و

 آند 8111غءعصمهعءاطغ ظن طدزعط ءصخطتةطتطأو

 ]دعد همعءط اععزم '1'دع )ع 1"1جصحص عت 1850 ,

 1 ءطخوت م 0ع ظاتنم 0ع "١ هللعع عهعاكأو

 مم هلك هع ةزع دس 1"امع 0هعءطتعاكك#

 قةعار 1غاط ععلعملع* هم 55088 طاعط)و

1 
 ع

 ا
1 
 ]دز ]اعات1:6 7ءزكغ , 016 ة1ع متاع 1.“ ٍ

 12و5 آعاعص عاتءات ءهامعا“ 101 ةطقعط0 عد 1؟ةم0عرضتمع3) نم0 70عأنع 25 1ةءطعس ظ

 ظ
| 

 ا) كن 11, 186, دل 2) ذط. م. 121, 16. 3) آالذو فم طلغطغو» دهن (آ:11.
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 .لعميسعم لع ]عقم عققلع 0ع 1ءطامقعم طلوغم», لعمعم 06م الآ ةقؤعص-

 1 قاف و فعالا 0 هب هم 0 ةطومكولاو روض .ةممت طعم 0ع 18154085 هجم

 111 ءاعدمم معمم اعسب متع لع ]_حمسرمك ععوعم 8[ءعمدعءطعم هصق "طنوس.

 58 نلعععم 8دصلعف, عع ؟مم لعص طعةمصعصلعم 5ةعئوطاعم عع 5همضع

 1 ١ 016 ردم 0عد لعد العدس متهمعت هطصع 5ءطقافغعم , هطصغع ءاث-

 5 000 لك ص ظحاتمس , اطعام آل ةفدع» ان تصل ططعلغا 1ع صمتا

 + ؟همدغط ركض لع, هوصصفا معمص دهم ةزعط ذم ب 0010«2وعم 1غ

 * ه0 عومتسو حقو ع ممتغ للعم 5غءزص (للقم مسقلا ةاصخ) 8118-

 -16عم متاتووأ غور عصص ءرع ملعطأ عدت نص عوت 7: ةعةداوسع مدل ةط لعص

 ) ام 117 ةوؤنمصعطأأ] هسصعفس اع ءانعم 6 ودم 1

 . 016 ص ظاتعطتو جعحمصمعم. 18مةءطقمأ6 ةدصلع 05ق آ[قمسصعأعا مين 01

 11 هيع هتملم# ١ هس .لتعمؤ مو للعم 1عاووصلعمس جاين أ هظتناتت ع. نموه 16

 000 ارازعا) هم(لععق مغ ةعاطع» جمخ 11 ءعع !1:ةععص تصل ؟هتقءطتعل!

  طسموتعو ال7 نانع بيققالغعم لتع 5[ةمنع سنع زطغعسم © ءطعصل , ةمهلعنم

 لع 8ك ملع, قو رود دومءطتءلومعم ةوغعص كممصلم» ءداق ءععات-

 3 016 للعم نيل متلو ان ءاغعح تدل 181 ءةمقعطعس هضم '1ططتعتنع تمغعت' عد

 8 00 ع طعومدطءص._ لكعتس 1١ هصلعع, 088 لتع 2طقصأةقتع

 -ه 016 17 قوزع ممتع ةنطعسصعمفءطل]] ءاطعصد 19 ءوعص طفعاعطعءعر 108ءطتممصعم

 ا  لذع لع 1[ءمقعءطعم 1 ةملععطعم اعععزؤأةغعص. 10هعءط ع عمقووؤوم هصل

 5 ٠١ 016 0 ءاواتععم , 0عقزم مدعطتع رسمعطق عم هم عتق ءطخمءاك ءدع انس انه

 ةتمد 06و ظء0لمتسعمو معصم ةسعات عع ؟ا[لذصل 036 71 ءيعرمءصا 86

 #1 ةزعاط طتصعتس آم 016 060عر ةعاسعست» لكم ءع] 711 ةام610ب

 ه 154 اعهزو [] مغ ة٠دءات و0 ج53 هةءانعد لعصص آبفطعم هصل لعدد '00'1عي ه3

 ' ةيصوعام هرج 0ع 117 10ء) جنوب ةيوعد ههرس هد ب ءلعم , لقمصتتأ

 0مم.“
 ,ءانأ0 810.7. 76 مآ. آدزع. 6 م. اكصص. 17, 23 ما. ةدض. 1[ةت. 638 87
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 رىقانطعق ةجسعط هطصع هزه 016 موءاغعم 21506 ةماتساعز ومص ةمعط 1ع ال0

 سقما ودع همك دطم 1جمعط أعاد هلع اجدد ععوعمب 516 ععراتقاءأ ملأ قءعاص علت 5000 1

 وىعمص جانعأط 1[! عقوع» طحقص عمان م نصل صنت 120118ععر دطماأا نط

 ]نمعطقم ةعلض طلعات ةصنل10ءعععمب ةد١ ةعصتع 0عم ]د هقغ متعطغ 21061 ل هلأ

 رزكدسعأع]. ظلتعطق 81526 همعاط 1اكقا نور هتعطغ 100186 ممعءط طلاق الر :صتءاطغ لذه

 21هعطغ صنع ةطععم ةءطعواعمم ممعط تع 1؟ةمغع متع ذطععم 6 اقطع ؟ةعصصم كن :

 دطص رمص ةعلمعس ؟هءعطقاعم جطعدطقا ءد نصل ةص علصعع» 11 ةصلعضتم ع تان طتقلع 11و

 هع] هو 03م5 هر معدع آل[ 1 0ءرماقةنعع ةنعطغغ 00ءد ةصغ آقاتات 01 1 2--

 ه0عد ع1 ءامعمسم ؟ععمعم (ةمصعا» هدف ءةطغعصم؟0116 هه 1هطص عمق هسه هلت كان

 طملعم طمتشعر زهب لعد يا 11ءاطام 016 ؟1؟ةنوغ6 هصل ؟ةطاقاتقءطغع 8316 اتا 4 ١

 طصتأ قمع 186510 عمع 0م © هدوعم: 8 [ةتدؤص طتصأ طه علوا, لء210:8 1. اطلدغ 01

 اعوردصتع ةتعط هدم 11016 جد 12م فقءاف هثع طعتستقءن ؟ةطاعس و تت: اطعرض تست

 دز ءطغو» ةعطصغعس ةزعطر هاطتعمط] عععطساب ؟مدن 11016 06و 1"ة1:ةغعط طلصتب ءي مها

 1طيعع» طعتسس هغل 1 ءطعم 1[ نةغعر 2. 85. ٠1ص دصقزز 506ه, ١ هل ءط عا يع : ا
 مسعر 20 1 100 د 9 م 3 ا

 مّركم تدك ناو قاتشم راوصل نياَبَأب ٌلزان ىنا 0
 ىطظعا 0ءعامعسس طرعاعم ! 7قاعصل آه 4طقزاسو 1 ١

 همام” ذعط ممعط ةدت مت دصتعا اعماع ةلاعت 18طتنع#

 861 01 ةعدت 0 16 طلتصعو اعمصصغع هو متعطغ 2ءطاعضر 0هقف ص "0216

 00 110عم ةزصسسص ةزعاط 063 لت طوق طغت عار 0م, 2016013 ةادع هه هدو ةاحه

 11ءطع ك1 مس ءاحاسمس عمم 7ءوءاطصقط عسل, ةاندع اتددطناا تصل ١ هعاسقأع داتت' ند ظاتتك دا

 1004 مع كتطصع ؟ةم0. 1 كقةسمأع, ؟ءاعطع تع ا[هغاط متعطت هدف ده: "ياش عزف /

 016 ظمعطع. . © تصعب نكون ه1 016 ةم]ةددعر 16 وزع 25151 عاع ناعم نا

 مسد عوط ةرتوعم ؟ و ءطت ءلعمعت 56ةصاصنع 001 2 ءلعع طمأن طعم هعط ونة عرص 0

 ععاج1 عن لج دطهغءصدر جالعتص هنمطاتتع ؟ءعل1 ءلعط هع ةقلغعص تص0 عقعاطأات 01ءاتر 3

 رمقعع 04و ةزوسصسص ءوطوومدفد6معتمف !ةتءطغ كد ةوعطف قلاع ةطمطومر هلل 8

 1[ ةطقعم هضم نصح ءانةةطص]ت ءطع 1" عاصف ءا قنا ديس ]آد عمد 06و 1*عاعم 5 1

 ا 1291.11, 108, 28. - قةطقزاس 53: ععتن0لم 86ق10عجد 197 ءا110:ة 11. 0 ا

 1 جد:ءغطق اة[هدااةعف م.
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 ءءء ماتم د20

 0 ا [نداأ11 تدان ةتثاعه هب عاتر ْن اوهلأ وب ماري ال 6

  ة0قم معد ممأ66 1"ه11 عم 17 ةموعطغس عر ح ةوصلعرم ةسعاط ةءلط

 000 متزن لعص 5؟ةقكعم 25 ةدمعطعم. قص لهق 5ءطخ ضلع ةرتمعالتا

 دع 035 1عمص2ولوطعم علوم ]ل ةصصعم و63: ةنفنا»]

 11 رو لك دن دلسألاب انيقت#' "امل ءاذأك ىنب انك اَمو
 153 ىوطب متر 8-5 متعطأ ركم لعد 0ع همك ععواقم 0: عمم 11280,

 7 ةقك6 ماا رست طعئافم تذغ آدمدعم اذه 0ع» 58.4

 انسلمص متع ةمعوعتمأ, ةمه0عرم عععقعطا.  ةصداقكتأ لع 75

 هر 770188 06د '00'1عمك0عع] ملغ ةعلس طن انو ىوقسأ ("ةصلععأ

 ٍ )0000 20 معطسعم, عهاف 1ع همعطععمطدأ. ىلفقدططقتك

 0 ا هزم مدأغ 5ءطو ه0 عد 1آ1م0”*ةءطعص 5(ةاط]قر

 ١ ةلثأ ممم هنو سمو 710 هدد "الطول" ععزر لسا.“

 مانقأ قطع 6 ةممووعم 207:

  ياتعطغ ذطخ متعطغ هظهعطعب معطصت ذطخخ ةةطصععءالب

 ْ 5 8و عوطقب اهتم 5نئةمقفءر طفض دصتأ ةطوعقءطصتغغةمعص 0طع؟.“

 5 80706 0هق ظاسغ ذص لع ةنهطتةطعم ؟هدنمعءأأ عمدظهوععم. 6

 رع 1[ (تاّثد عب 7 مىقطمغ تسل همس 1 سوم

24 1 200018 

 : راع [لدسصفمد م. ةّؤو 18, 61. طلوع 110ه6ءعدعططت7 م. 132, 11

 اهو 6 ءلتءطغ و 1. ظوعطق لع طقصمفقفق. 3) م «0. ظااقلعب نصل

 8١و 5 ن.: يىا7وصم لعع 1عنع هتععلعطأ ةعلمع 8فعاتع.“ )4  [عقصتا م.

 قعطسلتعاط 11م0. ((ةمعصتمد [8[ن05هئ11(دخسط ؟0. آكه8.) 80, 2: ىآعط طع-
 ةتءط هل 10 ىو 0ع ]كجدس م1 تعد 1"هود طعت ةنححقطنتا ةزوهعغلقهسل, ططتغ

 همم, عاقررووملعم 21ءزاعم نقل طاعصأع وسد, ةعاتوضأةمت 5ءطخو ةت0غ,“ ةاطدعطم

 ذ1 م.717, ذ (ةطقلس ل هعثع). 5) 8دصقمد 107, 13. 6) هك. لهه 5ممضعطع
 لذ( 1[؟جقعم, مءلعطع هع ةمعط ذدسصعت ةعلوصر, ةمل1 لع 1[ةدنلعت 06و © ع-

 م ععقلغ ن6 م لعمر“ 1مءلمور موو وطتم هجن. 11,75. 7) اكفستل م.604ب ٠
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 ععاقلذءاعم طسمعوم ةءعطصأهعاطعو آلة ع4 (ةرعشْما اند ) عمممطلا مسلم ف

 رىذعد هم0عمووءأام 8[ذةردتع هم ةزعطومكقعطعو آقدءعول0 عمضتعاع 9, هسا 1ستنتا

 نا]لعهتق ةءطتسمدءر هلك هع لفعص 100 ةولمءو ؟؟ةنعتو هد ةيقتطعب متعطا هاف

 10مم 9[ نسما حصل ١1 تس جت طعستط» عمر 215 ت5 هع طسصلءدتن ةقه01 غمد ء"ةءاطأت

 هم موءاعطعم مددت عمم 1"هلععم 0م ةواهتنعع ةزمسد اللهو ط. معةطأتع 9, 1

 0مم 5ةطمعووأا4 4قعع ةءلمعصم ذص لكمسصم؛؟ هنوءطاووءمعم 80مم لوقلت' تنتات 3

 ورتعوقر طقطعم نصق لعدم 1آ)1ءطغوتل 2 1 قادة“ 020 ةعزدع 0'1ءاطغع# 00000 1

 1كامعءاز لعدم دمع لعدم آتماع«عدمع ذطععو ةادسسمو يوموتعم4 ععقعءطتا0 ه2. 8

 طازعاطا دمتط0 ع ععطمأ 111 اععامع 5ةطصع جد وطلعت, تندحت عه ها

 0ع 81د دعطع جم هاععطعم. 1265 هدا وعم آقوععوأا0 ردع ةعتم ةءطخ ضلك 7)

 طعمومأ وأ. 1 قق 5ءطصس ملغ خذت هم لثع 5:ءلا1غ 0عو دو تيطعطءن0ءتن 2رءاطس ص )

 0. ط. لعع ةطص 100 ععصلعم دلع ععاقل مغ. ظعاودسمغ 156 لع» ةطادلل عقصتعا

 ه1 قطا ع دم عاعزئءاع»» [تةوعانو تصصتغغءاطقتع ههعط ال[ تلط عطصاتت ع0: 1016 ذك .

 هغمصلمدملكأ 065 1ذامس مدس لهق ظ:ءئاتعط كمع 4سكاعطمدموب هلم معقم ع2101 92

 6 وما دلكك متع هع ةسعط طم ؟ةد31عصتقءطع» ةتعتغ .لهصسن 570112 كيل 7

 ل ةصحصل لع 283 ءطغ لع 1آ2ةعصاعدجاععتغ هلع لهدم 131ةللسمع هلت ععوفم عفاتعا" :

 طتصفلتلعمتغ ةسععط كقم ةءس ملغ داشمعم ا

 راك عاط ةعاطاتس دعضءت» طنمطصرب هم طرمطص ؟ءناقمعأ 510

 ىلا ىعصص مومصص 5ءططوط0غ ةتتق كامط] ععملقتساعأ 1104 ْ

 156 لع قسفدمنمعط ةتسعو 1[1ه0و91116عم03ءطغوتو 7”). 15ه 03عوورص 6 هلقأغ 186 6

 . 20ءوزعر ةاط0 آس 863006 عم ةاتعط 016 8610عءعما1 هلع 0ع قص ةيسعة

 لورنعص ةمكصودععلتعطغ هصق عاعتعط . كمعم هم تتقءطعم 1ط[مسعط 0عقوءاطعم هديل

 ار ظحص.119,9 15. 2) آك1.111, 1018. 3) 134.4, 25 كك. 28, 16. 4) لمس فاق ْ

0 ,84.36 (5 .13 
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 1 هللة طع ةقسسع 5 هكلعم ععاملعاز, طع عوعتفءانع ععمدت ءةعصب

 . لزع 2[هغط طقفأو قعد 1. عطوض لعم قعوط نو قمع زعمت ءوععتمءاع 83م

 1 90: هغها2 هم 1'ةماعرلععأأ 2ك عم ةعزمع © عم عا2 ععاط ال. 1814 هتف

  ةمق 3 ءوعم [تعوودعطع ذم لكمسم# ؟ م1 ءاععاأب مضلع ةط٠طص 0ةةعاطع

 مزون. لتعطا نانرع ىعدم 016 كومع 00 0عو 5ةصصصعق آ[هغاط نقف

 يمس 20ععلا 01 1 م زد 0ت6 ةءطاوقعطأ همتعطغ مانع 90 عال

 ندا غ6ب اغعم ةزعب هطضفع مهعات ةءطنال هقعم» [؟مقعط س10 0عو 8 هكعس

 1 , طع طةثب عمملععمر 0م 8ءعاعع06ع' مدعط سطع 0ه0 8عامأع 86-

 1م00عءعغئود ةزغعر 1"جعاععام ةطصاتعط , قعد 1تتععوطنوسل ةطعضوا1, 0

 . ؟طقل متوقع ه5 طءوعتمو عأغوص ه0ع» دس ظاتص0سنمذع هتءطغ معمم عمد

 1 0 ع 0106 لتع آمآ ءان1)نعقاط ءوءطقل ا عدص عر 085 ]طرعان ءدق ءأ عد ءحغ

 قممعوطع» متم ضتاطسصعم ]1 هم 4 سود دانت 0ع 00'1 هتك لعطص 5ءاط]هعطخل

 1 اةحقب لعع ةءاطو مغ ةممسص 5 هنكطدعوع ععووس '!801 ةعاب ةدهأذ)

 - لل[ كم .طرءاود عقط) ةعط طلمر عمم 6 ادن عع ه8 طقم

 0 2وق آنعطوم هماععم ةمكب طعتقدأ قلاعف ةاطوعطت ءغةه.“

 05 طقوطقنع 8[هقد لع 1 همام عت عاتع] كنا ةسعط وق طقءطقأو

 ارز علك ع (دوججلا ةياغ ىَصُقَأ سفنلاب نوجا

 لثموو وع لعع 116م ممم ممر قع ةدعطع عم 9[ ةقغعمط ةرسوطصعت»

 |١)و 03م 8 (ِرَحَمْلا لَغأ) عام عمم ممعاطت» 1 011ءطعم 1 ءقءطقتأت عدس ععط

 قحسف 01ةوومد نص لع 11:0 زعمفس جدعط عدن ؟7هدتتفس ع 701“ 01عووات 2161*-

 4العدنقست طمع وعن عتوز» طفتلع ذم قمع طوجدلاءاع ستغ لعم 7[ هداعم 7:

 السل همس ةاوسصصع '!دئناعا ععطق“عر ةدعأ ذم 00 6 ل1 طخ
 5 ٠.11 0288, عمم هو !عامعم ق4ةسد0لعرععم جاب 0عاع1 ءععم عقطعر هع ةطقععص

 آن طعاجت ءونعم. 1016 ةرنقغ مص 1216عع 116835 ه16 قاقم 016 ظاقعاكد
 1 لع ةزوسمس عمر عك هم0(ةءطقلك مهتففدعطغعم. 18ءاكفمصت 156 0ع همي

 هله ةاقسسم 2) ةطاحتر طف طلح. ه2 طق 6 ةمع قمن م. ةقرحر. قع
 3) طف. م. 170, ت6.
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 ياس طلص0لعغ لزدصعو 8قعا1 جد ط0 0عط]عأ هن ةعاطصعمت 116105 0 عر

 آلصو 151١ ءاس 5م16هؤ, 0ع 5ءعافم ةاتطأ, ةهك ه1]0ةطح 06 سمصنطم“ ٍ

 101 ووو ةةماعسع ةذصص 2 هم. ]60هءط هتعطغ هال عامر مق 0ع 5هطصم لو: 714

 0“ لعصص 56806 همستف طقضأو. اكس ذص عع آلآ ةقغ6 ععقلتعا 36 وممتع ذم

 0116م 1”ءءزطعتكم هس طتعات طقفأع 516 0ن عطل عع 8 6 مةمع 0ع 0 تعنممتت 3 ِإ

 س20 11 عطعطعت:. 1016 ه6804ةءانعد 101 ءطغعت عطصتغعات 4 من11 اعس لوم 1836+

 .0جيتصعس .مقعط, 0هعءط هطصع ةذع د ةتضولعطعمر عاعتعط لعصص ةنطقتا نم 3

 (6 هونت عمعمر 0ع طتصغو» ةطمعم ةدصساتعاعطا كطغ." 1طتعم 13ه هام هتان سمع عم تصف 13ن10 جم

 ؟ءطلغع ظتفتع نصل 0 0ع ىخسدلندعاع 0ع آتم ست ء]طةياععتأ عل هزم متع( ةلانعت

 ععقعطعم طقففغعم, 525 هع 03ةاءا1غ عم. 50 ىمسعلمص قللكعدست هنغ نطل قعغتستمت 0

 طومسضطعتلم .طلووع طعطدمتكءم مق ةطتععم 2ءاععم هققعمر, لعصم 1 كدا عد 4 ّ

 انطون كمتوؤو هصوعو ةطصانعطع ىةسفلاتعاعم (بيرغلا): هم طفاعطتثاع ةهلعر هول 3

 دقعططعت, 0885 ةهزو 01عوءاطعم همععطق »3ع نصل همموفدءوصل ةموءط»ةعاطغ طقاأم ' 1

 0 ةهتوعأ, ؟0طعت» 038 ][عمطتام عر ةدعأع هع : ؟[؟ هنا هذع 5(ة01ع» ةتصلر لع طوق هس عت طع ظ

 ى2ق 816 مزعاطغ ععقعطعم طقطعم تصل هو وضمت تم11طقتع ةصطاسععصو 507 . ٠

 .ءز 8ءلمتصسعر, طعوءطتنءتانعر وق 1ع. ععقفطعم طقطعر نطل 8ءا26 هو ةم 01
/ 

 5161162. طلع 8وومطمع» لع 1[؟ندنع منعم ةوصتغ عم 51801 هنم عملو 0

 .0عمز عمت ععم طء10عص 5(ةعاععم ةط عا ءععد, دسك لعسعم 036 ةمقعواع 63م6 نب '

 همت ؟ءقعا11 6م 8علعمغمصع 0ع 4رتجطعتم طوفت»[ء. 19 هطعتع اعقصت 03882 1ص 82013 ءاحعت :

 ةطيءالعم صلع لع 6 ءتون ؟”انط هد 8 ءةءطقلات عدس ععم ععااتطساب لتع مع يسماقمو 7

 ل1 ءطلعءزغ 111 016 اك1م0 لكم لعد لا هغمد» طمعطت» ءة1ة(1ءاعأ ةه, 0عاع [سطقم ممتع عد 1

 طاوطعممع طوغعد هصل ءتدع 1 ءءاتعطع 18ص ءاعلسمع 0عق 1ك مع, ةلصمم 1 1

 فس 5ءطكتموع لع © 60هملععم تود عاوم.  ةىصلععو رقع ءق ص لعع ؟["ءعص 0

 .0011, 561 ه5 جاد 6)26 عع ظففأ آصص 7عاغعغ 006 جال 27ه 0عق 1816163 هاتك 131110662
1 

 ءعدص ظموؤع, 00غ, 70 18:دعمصسع ؟هد 181126 نص آكقانع, ؟هد نا مق

 لداوسسوؤ, ؟مد هقعطغات ءةطود 5ءطعوءاععم كم 6عطوأ جن, 0 ةدابامع هعاتولعمتف ذا

 1ظعلعم, ةعءطاوعأ دات عاععتغ سنتغ لعم 11 دكعمس هدتام»0عر11 نط 5 ة, نصت ]ياو /

570 

 از اكدصلع 0و 0[1:ععمادس ع5 111, 244 ؟.
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 :كدورن اجعوعمعتود7). كتاف هلم ةدهك) : 1
 هالجلا .اقردكت >] 0 اهنم صاَخ ةَهيرللا هش اَذإ

 2 راك هدم هع هس لكس ععع طعتاستسسار ق0 186:5 هاو ؛ةصعطغع هلل

 آم 7؟ةقق علب 016 اععزس اكزسمع» زعصد15 عوضاتطأ(, 10:8 1ع.“

 [ك16ع 196 ام 1[[هتعر, لقمر ةمععاوعطأب دب طفاا نع 1"1عصمصمع ععوعطتت تاغ 110

 3 ١ لع 1"عكمل لمعمم مقةوغع") هلع م 0ةقفصقطا, طغت مواعطعسم 3ع ععع

 52 هم 1"عزملع ةعاطو» لثع 5معتدو ةتدص07). 1)هه 5ءطاقعطأ#ع10 يوعطعتسا ةلف

 م, هس لص ل36 11ةطاع 3 ]ك3 وعم ععوعطصع هصععم 510, هس عد

 م تح 8[ءاطآ تح 2ءمصمت مدعم ١)" لكودوعاط لعد عع 1مم ذص 8ءونمس 00

0 : 
 )1١ مطار تلعب 2وعونع نصل طوعنلع لهم ةعوطع» م. 13. 2) 8كدمتم هل. ةدعإل
 ةر 6 ؟. نو ةطادن., 1015.6 دمع. خده. م. ظمصقطت زو 29, 165 هق 5. ةعام 0.

 ا 3) رعقسصتا م. 249, 4. 4 ةطلح., طلح. 6 م. ؟هعولو 1,4. 5) 1كهنا

 : 7.58 («0. 1»ءرئهعزز ةطصاتعط ةىطاحح., طلوع. 6 م. ظسص. 22, 3: له 4, 24

 292, 3. 6) 12.11, 182, 1. 7) طمس, 18665 8انعط 111,4. 8) 8
 . 5. 1لكعلاغططمس 18[هدلاولعم 7:32. 9) ةذطء 5.30 ن.311 115:6 م. 2دطقتل“ 16,

 5 ه11ه1عد)ز آ[عقصتا م. 852, ٠
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 1[هعوصمو طعوتقمد 154, 7910 ا 8 1م سط طق عار 055 016 تقةطصع علم 04

 هاف 181610, لع» ةزعط ةءطقعمغ هصق لعم ةءطعصاعوا ةماغطا ةدقغ), هلق اكساب ل4

 لهم 3[ءالععملعم ةغةدوغ3), هلع هع هتعات صتغ لع 8قأ طوع 6 8اس هعععط

 ]دعم 4, هاه طتقوتع ه0ء جهله أس اتم ععقات ل 8و دمج هيجل وسلت طوف 17” هع ةسلوم

 1زمدهغ7). ظنم 5ءطا]هعطغأمم ؟ةعاتغغو» لعص 51[ ءثم ةعزط ءن 1[عة معضم )و ه» طق 01 1

 لكفس ما عملعص زم آددصاععاطعتغ نصل [جهعاطتر لهقد 016 5 هسوءطعتسعم 7). 2رصطق 5

 ؟ءمعاعاءاطغ لكعم ةتعط ةص لتعو طآقمعو هءوطعملعم 1كم دصتغ ءاطعا“ اج ٌ

 016 دك عا ل عطتع مهعات ةممص 0و حمام عمم طقتر 06 211 ئصعع ةصغطماط عت 6 53

 هسطعتلطضموعمل متم قمع ظداطع ءمص ؟ىل0 (18ةسقلل), 016 ععمقشو هن عما ةطصغ

 ىوملعص 2. ' 1 ْ 1

 8 1 همام, 036 لعم 136م هسووعم سصل ةءطاتسمم, هزص0 136881 ةءاعءام

 هلم ةءاتسأةموعم ")ب . سقطسعمل عع ىءاعطع» ةزعط ههستطتع ؟ةءاطعت لذ م(, وع

 ةممتط ءدلعم آكهطام لغم ةامطمام مو عاوتوطغأل) (ءانعدلا ىلع ران ذاع هاك لج 0

 >2 برَعُلأ تار (016 1كهطاعم لعد ةعوطعتت) 6ةةمعن اليد زطعو» 5181م دق

 الدعاط نسم ا[ 6عع) لنه 85ةةصحاصو 06 سبع ونب ر ةبض ونب, نايبذونب 2-6

 240, 4 7.11.), ةاتعط 1 ونبي 0 ترا ونب (اكقستل م.382, 11.). ب آد كتولعمس

 5ءاط مقسم ةصصاتعاع عمل, عا عز طعم لقع اكدت ءععر» ؟هدعط هتدز ءطعم لع ؟' ةععام طوس ةرعصم عدت ْ

 . 004م وزع 5 ءعلعم همس آ[1210ع مهم خلدمتكس ©. 850 يتمصعتا م 59 0

 ةهص لقق ا]جهصاععا 0ع كوع

 ار طمس... .اظموزعو ظصعط 1, 3و 12.11, 119, 14 (1[طد هتندززة20ع). 2) اكقتستا مما
 562, 10. 3) ذط. م. 651, 1 (فصف ان. طقؤمم) : ىآآكءصص لع لكتعع ذطص ةانعهقعر“ ا
 (عوطقمم) هك هطقممم, كهف عم 11العءعموعم متغ لعس الكمتع ةؤمووعملع ]كمسصوعأ. 3
 4) ظحص.190, 3. 5) طلصس. 6 م. ةدط. 16, 40 (ةله: هل. خس. ؟. 41): 6) ةككفسألا
 249,11. 7) ظحص. 189, 8 ةم0عهجنع طرعووتت ةص 0ع ©1هو5ه. 8) 1010.6 م. 2طن

 16, 30. .3١10( خحص. 81), نك. ة[دفاتسم ه0. 0ع 6هءزع م. 9, 11 : يدك ][ةققغ لعص 1116

 مام ءةصتمادم عمر تادتع عاغر 10 عع زطصم 1006 هصل ( اود ععمع ععطقت عد طخاقأو

 لتع همتعطت ةطوصحسرمءان ؟ىتلعم.“ 9) آدم. 6 م. مص. 2,8. 10) طفصت. 715, 5:

 يلة نط 2[ءئلع هدتغ هطوعطعمءصعس 1كععا» ةمعا صح 5ةقنعا ةءاتخو صلع عه (01

 6 م. ظصص. 4, )و عدص عع اكس عمع ةماططوستا 1ةغ, ةعطاتءت ةذع ةطق تت طعا1هءت*

 1كامسصسءع.“ (1) 84. 12) 1هقعع. طة. 77, 13) 1011.6 ىل. م. 18. 2, 066

 (اقسغ (0طهلءق م. 142). !4) ذم. ةسصصت نللع. 64, 13. ب [نوطو» لعص 0غ كء ةلطولمت
 60. ٠ ا



08 

 دنمم م نم رمل عاودج سل 2 هاورش 3 د2 _

 قندسلاك نعراب مبان ىلع ودعلا روزن (11دةلعقمستمط )

 1"ءزمل - سدق ععطغ ةعلم 1ةمغ نسق هيب ع ستعف تم 8ءومعط ععصفعطكب

 15 .ةكمعس 181معنع هطصع تدطلب لع طصصتعما عافتعات لفع 2[ةعطخ“

 1 1مم 168م رمد ةةدو 2, - عماسصسعم 811ءلعق, دصتغ 5110عدد 18مم نه

 درع 8س )ب لذ ص قف 6 اكاد ممو» لع 8[ةطلع بهتممعأب ع ةءطع اود

 معصم عع © عوعاطمووع ةصط عع 'دصل نعالعج طصمتغ آرقاك ءص ؟هد 0طقززه تانح

 1 دس قةمقس0ء» 8ءاجاقم ععمطاسغ جن "ةزءطعم. "؟ةسضاقت24) ةدعأ ؟هد لعد

 8س طقأل ص :

 يال هطح1 ]1 صد ةؤاتاظتغ تا ةعاسع» 1"هطسعري ل

 2 26 100 مهموم ءطتعتا طصتغ 03 6م36م» 1*ةطصع.“ مم

 د 8هففقع ط. طصعل3): 060

 لس لقي تلح كلا زبن ١ يف نبع بت نب يع
 00 3 ه1 هو طعتووؤ: 8عمس 6 ةتاقص هدف ءطتعسءصب

 3 ١ 930 13 تق 25م ه5 ةامصسعف ه5 ةهسعط ةعأب

 0 1116 كموعوءاعمت 5 هد ة4سعومر ه0 هته: ةءاطت تعا

 ' ١ وزع 1508 طن ذطصعم, ةطععم 1"ةطصعم 1.“

 ذه كت ءوفم سثغأ قمقغومعم 1لتعمعم دسك ةطععم 8مودعم كمطعسو(ةسضم عال

 “5 هو 1)ةءطتمصعال 20 ةءاط 5 هتاعمل 1و 6 ودع ), ل36 1كم ةقءطخو حسم ؟76-

 111 نع 3[ةطل]ع دس ةطدغع قعطقعب هم 0:ءطغص هع ةزعط هس 016 1ءتملع

 ١ 8و ملك هس تع 18قسم ماو عع طلقسصسعتت *).

 وطن قف. فدس 11, م. 31,9. 2) 0طقاوع ؟. 4, كءةآكفصنا م. 457, 12 (![هفانس
 كغ ةزع رستم لعص ؟هالسمس4 هس طآقوعم). 3) 8834. 66, 12 ظصقأع“-

 1 1كحس. 269, 19: ةءطصعا! طانءاععمل ذط. 15, 4: دصتغ طمطعم 2[وفعس 87. 6
 . 2, 8: مزأ قطدءزءطعم ؟ءموءطغم ؟ةضح» طب ]كناك. 110. 83. طكدسفمه ر الطتع

 5*0 (0طعزس , دع ذص 0ع 8ءطاقعطغ طعأ 8607 ملأ كدمات 5510
 نءلك م 1كةسنا م. 689 , 5 1. - (متغ ةتكاعوا ةوؤوطسم 8[هقن , 110. 15و 4 7.13)
 6 م. ؟ةسخن خيم. 125, 12. 5) 1ك. 111, 21,11 7.0. 6) 810.6 م. مصب
 2 2 7) مكدس. م. 265, 3. 8) طلخم. 6 م. ؟ةمخ. 1, 18. - طعم 76و م10 سن

 ١ 1 ءمعاتعطعم ر 11.11, 119, 14 (1طص صقز]5)306 هاك ةتعط 0عص 0طعض
 ماعد 1و 1ك2طقنؤ.
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 عم متطسصعم ةزعط ةدعاط 036 ط1عطغو» ةعاطو# معو مسع لعتص 12186 1

 ىتلم عاود ]نعطعمو, ةووعوسفم ط. هاسدلمسلط ةدهغل)

 ىآماط طخص ؟ءعطستل غن متغ لعدد 1[ك1ةهعر ءتمعوع زنط

 طعم 11 وع متعطغ ةعاطقإ, هم مص 1ءط' لعو 1:ءوعدتق 5ءاطقللب“

 ءزم سطس 0عووعم ةصعا لتو ةمقغءععم ط1عط عر هتعطغ هما هفاط عمر 80 مطل طوره

 ىلرع» ىهلغع تم عءامومعو» 510 متعسس ء هطععغطقمب

 رو زم لعد 1 ءلعم (©:ةطع 1ءط ءةمسوحل تتطعط اآقصمر“

 تسل 810:ءةمعطط13) :

 آد 1516م 1و6 معاسع الاسغغءال, ه0 اهمع* 1ع هتك لو 110

 31[هزم 8عتلعرع 5نردطصتتو آهصعو, مماص ؟ هنود 1[ةةعطتخعلو 5عءطق؟ ء0.<

 .  061 1١1211610ساطمقعءطقااتطتع 1١١ .5

 قس وعم ءطغف مسعف دم ]عت ءوعتكءطعم آب ءاعمف لمع هع متعاطت 9[ هصلعع هعاطست 1

 0355 0ع ةروطوع ةزعط ؟هدد ةعامعب 1! ج86 اعوسس نع, 0888 اع 816 188غ لاتح 16

 مصتغ ةزعاط ةتطعأع. ]طم ةرمقغعنع» تءعلغ 10 014 8110همع هاذ (ء؟قطتخع عاد 4

 1 نمل (عممووع 1م 0ع 1105200151[ 6 218 21606 ]م ند ١

 ]دمع همس ا11ءا تدع 181همعدمع لمع 99 ةمودعطع ععمتطس(6“و ذم 0ع» طق :

 2,611 1516 038 كعءاطخع ه0 عد هصق عنا "عمم 1 1: ءطع 6 عاق طا ع 2م 0 3 '

 0م 811666ع1 لع طلهعاطغ نصل عع ظعمتع ءانعصدهرب هطا 1ع 0عق 5ءاطتتانقعو 4 11

 377 ءطسعب نصل طقطعمععم طسطصت 215 181ءغاعتسما نصل 2ءاويعابت عاععتك,ر هم طمغط 7

 ةمعط ععمتعوعم م ةضلعمب يموت لتع 1'هماعساع ءاغ.  ةءطمص ةمعهعطلتءط ذل ا ظ

 17 همطقا (صتقو تحت ةءطعس لع [١ ج2قع تصل ةطتخعسم ل (طعتاو لم ءط هالو مسؤتم

 ةطعأتافق كمعءط ةمععتف]1 ع يعدم وم» اطفلسس0لعغ: ل1 تو اًمراصلا#

 (ةءطخ ملغ تصل ةلكحصم), 016 طءالعص 5 ءطقتشأ ءانر محل لق 77ه ن 0 هل

 120 21611, 611 06 لخمس ةثو طهأ هزم انطق  ن 1 ةزد ةلكدصمر, 0ع“ 1

 از حس. ةؤر 6 ؟. ن.ز 8:04 د آد ءععقن سو. م.230, 7.11. 2) 1[هلعوت
 ه0. 8ءطعتلتدق , ؟. 69و هل. ”؟عو ممر طقس ذص علقت هل. 1"!هزوءوطع» ةثدنع 6

 42 هسه ةدسط. (8دمثؤووو) 1, م. 586, 21. 3) م. 160,7. 4) آعقسصتل م46,
 5) 820. 9, 18و ©. 1.2.99, 0 !



 هامل طم ريجل 8ءانرو 0غ نصل 6ءةصمقةعب, 20 ا

 9 م1176 لع ؟؟ بيةءطاتموممو طعمه عوومص عم 2), نير 0 ءاقطتاعو

 0 لس 0عو 8ءاوعص هسل آ2ةوطغعو مهد 305 تدتقس !ءطقتل7)

 1  ةوحمم ةما] هموعط 181 مزععم ل1 ةوعوم ظلآدسعم ععقاتطسا طقطعمب 5هي1 هع

 1١ ةعامعمب 5ءطخس ولكم ةععومأو ©. 12ءقعاءزءطعم هءدععم لتع 2171

 2 دقه هدو ند قتيل كأن 1سم تالعمتف, 0ع, 8[هعطغو ذص عع 7مم

 متم ةوطصس وع كابس 1[كمم/لعتووعم ههطس ), معصصغ هق ةعلمعم آم عع

 38 57: ةنوطقم معمست 8[ةاتلع ا. مسن هتعم ةءطص تلغ دصل آرمصعع؟). ؟ةضمته)

 مرد 5ءاطخوسءتلغ 0مم ن1 معد 6ةروصس لعد : ْ

 7 ىلع ةعطعمل كم ةمطعنعو 1عل40 معأ ةصصعم صعتسع اتا عب

 3 1234 هم وعامر ةصحر 0ةصصعمست 5ءطخو»04 ةعءط ةمعع عا.“

 : 61 ان. هات للعقم 5 1 طذ هو ةآلم9) (6وودصل).  ةسك عاعتءطعت

 ايد : نعمدطعم ةسعط 1 11ج 06م 1717 قم عدع ءاذإ 0 (5 ءاطوو ع0,

 2 0110 فلطعم (8 نطو ع0 [قلعا3) (5 كاطع ه0, بلا 064

 8-25 1م لعرن اكادختت" لعدن 5ةعاطعر 0285 016 ة4رتفاطع# ةزعط ططقغ جات 610

 7 رت ؟ةقوطعم رت لقطع طعتوو6 هو طغت ةمعص طتءاغععلكإ ب

 1 1 .... هلع طعصةه0عص

 8 نط نطل نصت ارهمععم ةزءط هد '1[ةمعر 750 هزع قاع.“

 1؟ةقعم, تا 0ةمعم ةزع ءانعمفم نصا علت عنعو 17 تاعوانعم 6885862,

 د. 2) زعوصةقف. 3) 1. نصل اكسصلع 065 110>ع. 1, 299: اكقصتا 28ر
 ةردط] لع 1[ةصصع» ععطق»ةعر 016 116 ةص0عمعص هم طقصعو نصل ةءطقم-
 :ةلعم. )4  مط. 1, رم. ةوقرز نك قلعص 8ه0ودتاتغةدرعو 0ءوقعاطعم
 هتك 0ع م1 ععملعم 5ءاع). 5) طلع 6 م. [متت. 45,8. 6) 1ط. 52,9
 1 14). 7) 23ة10ءاععر ظضفقعو, م. 1314. 8) طلت. 6م. '!'هنقتو 4, 8

 7.84: ةطصاتعط "خصغ 4, 11. 9) ةعهسصتف. 10) زط.ز ذم 01عوعصد 8158©
 هلمغ, 8[هكهقودأ عل. 8عمعط م. 93, معصم. !!) طحت. 61.384, 19. !2) آكةح

 ) 1كقممتا م. 699, 13. 14) 1كه8. كنان 0.16,
4 3 
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 رىزع عاب ةزعط ةعواطعت, ةطععت» هما ودعت نصل 6 عك هص أ ط أ دجله 7) معلا 81

 نمط ءوز ءمطوسر ةماط10 ةوزمع طآدصل لعد 31 0عق ةءطط هن0غ68 تآقفقأ طقأ 3

 31ةاناع 2 دتكك هدف: ىآآكهمص كم 21كل دم معامعسم 1[ ةءطعم 18, 50 رومامقمم

 طن معطت» ج15 لت.“ وق ىو اعوزمو 1ةعرعع طعوط]عععتب 5020 ةل ةاتآك ذو 7

 [مطتصتصع ععورساتس 0عأر, 8 016 17كم متعطأ ؟ةعووعأو , ةهه0عرط عع 5-7

1 10 

 م15 عمم ءعلءطم نم ؟[جقكعمس كطتعاأ عد ةزعط ه6 © ءعصعن هت هصعس طتصلتتتخعطت. لل :

 ونسلعمو ةزعر تك ءاأ مط 315 هكطه1 8ع ركن د وم»1ةمةءموعط ه6 7), متع 1[مطسص 4 4

 طث104 مهد لعم 5 ةغئورعم ؟هعوعط# 2, تع هوذم 101ععصلعسمم 17 قع 4لطتندتثةف7) 2

 عع5م1هءطقت 710: 3000 قدمت

 ساَكْنأ ريغ ًالبنو اًديلت اًدْجَت 2 مهنئاتك نم اوُلَسو َكوُلْصان ْنَق
 يندزع ةءاطمووعم 5؟10ءدع لتعطو جاتف 1طسخعد 1ك ةءطعرعت ةقلططتءت

 م16 عمطسر هن 1! ةغورعو ةنع»طغر ماغ 21أ1ةه 7110 61م همت ع.“

 1طةز15 عتمععس ةذع هتك ةم0عمع 17 اقع لسدنعط 10طءانذتم عب 716 الآه طن 1

 هنو »لع 2 1 ةلعقمس اقفل خلا ه0عم 18موورعط تصل 8ءطعماعتم ع 1 لهم 3

 213 «لناعهمتا م عة (ةمايسوتسلا) ىماءطعق صك 31مل 177 ءعو دم 3

 71611 ءطغ ةواطوؤ صمعط هض ل[هغهتعةلعلكتا ععادم او, هتف كسعتع طاقصل ص 016 هلق 1

 نطور. 1ددطع» داخل 0و8 قملغعع لعم ا ةلكعم هأق انيك 1طععت» 17 همن عأل1ءط .

 7م عم آ1ءطغعم» عععاتطساأ ؟مءاتعط مدقصعطصقل ةطآغ نادت ل نارا ناحل

 رتع معصم جيامطقتمس) ةتمعم دصعو» هس طمس, قطسطقتتت 7) ص ةءاطخو ءنلغ 1

 <30: جوزنئوص عمستعاع طع. 4مم عاعتءطعس © هصل6 ععقءطهط قر بذع 1

 (10ووزو6 دم 0ع 5:عل116 طتغ ظمعطأ طعم ءدناعغر رىعصص 15 ءادتعاتت 16256 04

 )١ طلح. 6 م. !"ددعوتو 4, 56 (ةس. 110. 7.36). 2) اكفصتا م. 131, 12. 3)

 مط. جمطقتع ه0. 1عءرتأب م. 26, 7.11. 4) آكقستا م. 40, 15. - 13[8قنط ط., 2018186
 م1300ءغ6 ةلعسص 1عمورمقو ةولمعم 8هوععمر, 0ع, ةمقاو» همساتعاععءوءطعسم , 7ع 3:

 ىوعلعر ظدفوس. 00. م.78. 5) 151.11, ةؤر قة. - 6دصلاتط ذص 10ءزتا هكر 207.3

 11, 4: ىاالذءطغ 5ءطقصطعتأغ 156 0ع5 الامسصعو 5ءطصتاتعاع :

 طظزم 8ظءطقعءطخو ءرنلغ 155 ت20 5ءطلقع هد 5ءطلق ع.“

 6) ط1. 6 م. تدط. 17, 24. 7) 8[هغعم. 1. م. 22, 4.
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 رز ةزص 5ءطص و01 825105 زكتمفأغ تاتوعقءطصتءاعم متصل 0ع ةدصقأ قا

 هر ©1862 0

 م طاتطمم علا طعلتعمغو مححس ةزعط عع 1 ةدعم 1'جمفءاطست ا غءار هس !١ ةقعم

 00 5 همز ؟قةماقتتم 2) ةمموءطغ ؟هم آهمععم, 036 ء0عع عععوسط# ممعا نع

 (مدمقوعم [علععم طتصمعععوطعم مهضلعم ةعاعط. 5 مقغو» ؟هلعص هذع ؟انل'

 ىمكل).  ىطق م دةلجمقمر, طب دست ئدسرب 06 11ة»لعم» "ةلث'و, طقأأم 1ةنع

 5 نط ه0 1000 طدزتناط ءدحف ععموطالا“). آ717 لعام ةددنوكدلغ عع ةعوطو» هع 01

 1 موس ءعمغات ءاط لعق ك5ءاطخ ملغ مد طعتسس ةماعقتل ؟نئ5200غع, طعىععتقأ ؟1]0-

 1 هزم زد 8س0قمدت11[عدمقتكسمم ”), تع ذم 0ع [1ءارو:ةءامدسع 136غ: ىآ1عط

 5-0 هتتاع» لعم 5ءطخك ءنلغ عرس ؟هدد ةسسملل عمعقطلا ج15 ءعق صتع اس 016 حصل

 دمه طدمس طقطو دءط هو ععقممةعمكر قعمم هللو ىوعوم همام لقتل 2
0 

 1 رممتسلعر» دع ممحس طعصتقتطغب 1"ءطاعع ذو ذم © ءطت»ةنتعط ءاكذ 0وجنقص طعصد

 5 , 510غ جم طعوعأت م ععم. 6)1ةءاطع ق4 طقس تمطسفم هدعأمغ 7هد زةمعط

 6, هع طقطع هو ةصصصسع» 0 خصل ءدنعدم ععمعتعأب نصر, ؟؟ةدص ةلص 1"ءاط]عتع

 (06ولعكغ معقم, قعمفع] طعم هد ةدغلععم عه 7.

 ءونازولعنم 11 جه عمةءطست علع رحضلعم طمعط ععدءاطقامأب ةطصعم 17١ ل ءانع كلاتق-

 نون لكدسف# عووتتسوءطغ "قمامتم ةدهأ7) طعن 18 ةطصسمو كمعف ؟801-

 ا ىالتعطا دطصقعع 6 1 مءطغم ةعلمعم 9؟ةق مف ءاطصتتف0ف ةطع

 - 0م“

 1 العم 110 عغزود لنءع !١ حقعم لتع قمدتعع طوطع 04و ةنتدط ل 95١ نصل 0هعءط

 :  هزع زطصن متعطغ دس ةءطقامع ؟هل 19

 ا . نال هاو مف ءاطعت 370” زعط صح عام وم 2دصقعت» هتعطأ

 انس 5 كفو لءولع» طقغعأر 588 هع طقا.“

 0 متو ةنطسو ةءعلمع 1طموصعو» حسك عع 1"1هعطغ ممم 584164 جم 85( ةكاع طصتخ

 . 813, 10 0... 2) طلع. 6 م. فمع. 17, 2. 3) ا[فستا م. 338, 14. 4) لان.
 -5) ه0. 12كهوعع. 8, 11. 6) 1*ءةوامعر, [1نطورق. 0ع 18قهصققو آر م. 640, 0

 مز1 551, 6. 8) طلح. 6 م." ةمأ. 20, 20. 9) آدم. ©1. 64, 5 3. ان, 8330+

 . 18: هأ. [[كةسصنا 685, 8 (18هده نمل طهصقع). 10) طاقتص. 64, 6 ؟. ان.
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 ىلا 0 3 038 ا

 ةزعط. 8كوعاط ممعطع عتاغ 36و مهد لعن 4دوتتاد »ب هلكعم, هلق 11 عاص 0ع ل1 1 ١

0 

 اهم 0ع ؟همعالت ءاطاء هنغ عع 11 جقعم 1س خلل ععدم ءاسعات 2ءانععات ةانعأ 1

 ]هوا عنعلم, 0عمعج ةزعاط لثتع طممقتع طعلتعمأ, هس 0ةمد '1!'هؤداعاتص0هعاع قورتوءلطو

 ىنولععمدععطوم. طع 1[ جقعم ةعتسصعتم لعد ]1ءطغو» هد ظاتامعل). 1م ]هس :

 016م ظقمؤد ده عمد عافولعطغ 016 1ك1ءععينةءطققت“ ( ةبينكلا هدأ لعدد 18مم

 هاحللا ةانيفنيلا 06 عاقمععملعر ةءطتسس ءةيبيم06ع) لعدد طعااوم 1*ءافعوفذغءلم 4 4

 ةزؤئمعم 00ع لع ةملكوعط ةملعص ةمصصعر نصل معصم ه16 لعصت 1["ءةملع ةذعط مقطع :

 06 1ةمعطغعملعم آ؟هالععر تع همم ةملعنعم هماععععمطا 12177 : ّك

 . 4. 0ةطعومعال دل 7 ةنطقااستمذ لعدن 1!ةكاقا انتتانعا" لتتق12061. 0

 ]زو 1 ة2 عم 0ع ةروطعر» طعواؤسلعم ذص 1"ننم- هم 5ءطاتامكال هل عاتب و ١

 لعلم" 4ع له: ظموعم سنغ 2لكلعمر, طدصسمع نصل ةءط ع0, لذع تاننض 1-

 03 عوم 4سم عتمؤغدصع كمعد 1ك عع ذص 1و1 مسصتوءطعم» تعلغ ععطق»ءص )ب, نسل ةملعل

 ةعزا5 طوصععا, طعاس نصل 5ءطقا

 ]د16 ة1لغموأؤعت 10161 0ع 11116219 3:11 791 ف طعأ ص0 عر" ةط 77 قاع عراق

 809611 1/0 87/216. ]01 6ع "الا هلع مهعلع متعطغ ؟هدح كتق]ق20 هتدوعقتطتاو

 ةمدلععم ةهمافدسصسأو لع“ 7؟ةفزو. دق 1آهاع !1ءلومعم ذطعم 8ةسصع. 1 :

 261018 ؟ءةووط ةزعاط لع ة4عوطءع لمست, تست ةعاسع عوضلعم 8ءوعص يمس غطت

 دم ةءطقنمءم, لطم 06م جاغوم 2عتغ 7ه» دم0 هصست(ةءاطقع مهعات لعسص ظءعتمم ' لعق

 1ةلدسد م46عغعو دهصر 16 هن ةءطعتساب لعم ظمععم ذصحصء» انعأ ةزعاط تان طع ط

 طوصم كفو .٠ طئاتتسه ةمالب اف ة»اذس 1؟ةنفهمتع سنع "قس ط. اكهلانسم

 تاناذك 7 ومس نق 7م ةدتهط وعمر 012 جوس ظعطمتع ءاصعق 8ةصلص]1ة5ع3 2591ةءاط /

 طعزلعن كةمسصعم طغت ةمدصلعع موععم, ةعصع ل10 ةلادلعم عنعصممدع "وع 6
|! 

 از طقص. ©1. 658, 11. 2) 15.295, 8. 3) ذط. م. 159, 9 تصل 2215 هك [[ءاعاتق
 20 2م. 168,4. 4) طا.-6 م. طظمصن 22, 2: ةطصاتعط 1. ثدط, 14, 21. - 1 ءهدنعاعأ 01

 ستغ 0هعالاوم لع 9[ ةدغع [كمدعع. طس 76, 4 م. هن. 5) طمس. 221, 8, رضتغ ةطصات ءادغا

 8ءوتءطصمع خط. 159, .٠ 6) ةطاسدملك, قلقوعطتأت م. 98, 1



039 

 411, هل5 هع ستغ لعم 0طقسفتت م 180 ]عمم ةعطع قطعا هموعلقطت2)

 زكا 00: كنا ةزنط هتك لعط 8معوم ةاقتنمعم, ممطعأ 0ءووعم [[هدنض

 طعمتطسا6).

 11 5 22هوهنقع] مدعم, لثع ةسعاط معاج يو يس

 و - مه ظمصمفطتؤوأ) ىذعل موس لقووم ععماتطسأا: عجاَسألا ب راع

 1م هلم لد طامقو اةععمت“, ل. طب 0ةووعم 8كممل هتعطت ةاناطملاو 50م0 نص

 نب ب 6علتم عن ؟00عر, جءلءطصعاعمس ةزعاط طغعتاو ةصمعامع اللقمصعا“, طع 8

 0 00 مدقق 1ةطعاطملأوم تعتغ متعلم 16ص ةلعم”) هحوعقطساب هك.

 د "1 نط هدنأ : نق نبأ نم قع (ؤووومعر» 5ءطقنمو هلع 1طص ةلعم )ب 1مدعم" -

 3 000 "خس 6. ةلسقفتلج ؟مد عم ظعصم نعمل ذص 6 ءلنءطغعس؟)

 1 زرت قعرع ؟هولمهست وعد 2621006 دم. 820 ط.ةطد ؟دلعلعقم مقمعأ#

 ١ مدعم 80هععموءان ادمن لعد [ةأامسر ةصقم ل عرنص ه١ 0ع وزع ؟ةج, 0ع“

 16 6 ةامعم 03 عمعت 21ةز]6 ةطوءظ وذ 5١  ؟7نرج 56 ةصص مم هزه0 دي هك ةطصعم ؛

 ١ طن 21و لثع 5ءطقنماز دعع ىخقدودسصمس ه]نه, 036 8ص ولك ط. ه00 (؟هد

 010 قلم قوس ةمسقخ 5, ممم لعقمم 2, ةوكل دمه 8آدطنا 13). ةءطمصم لثع

 نطغءم ةزعط 1مانط ذص 80هععموءطتءووءم. ةطسطقتشست ع0 ةدمماقطار, مدعطت عع

 00108 هم ةمكماوع 4, لذع [ءددصع دنس 8هوءعصفءطت ءةدعم نضل ؟ةنطتعوف

 01 8هععم هضم ط[1عز16 ذص 36[1عع عموعم 016 آند عاقمسطت عود عمات ةمعطأعلو

 . طوهمصم ل ةمعم 5 1 ش

 ٠ دلل 113 ءاطخ كعلم م. 1.: لمرعق) 20عءوعمو ةقأ 168غ )
 8نةططمعمر م. 72. 2) 1كذصتل م. 558, 12. 3) طلو. 6 م. امص. ةرتإ» .0 86 |
 قله طعوؤعص عع ميتوعطعم 11ءئاوءطاتاععم معضل مهككعوأم )4 .36 , 3

 م69. ةقخ ) 445.  5:كقو د 4ةعف اعأ ةطقتتز كك 2.0.1. ل1. 6. 55317, م.
 . 189, 73. 1ظل. 6 م. 1س. 6 ءلتعطغم 41 سد. 42. 27) 8510. 8اس“ م. )6 .36

 : 582, 2ةمتسع» , 8هوعص هسا 2[ءاعر م. 7. 9) 2 4). .10) الكفسصتل م.
 » 2م. كم. ىو. 52171, 36. 12) 8عو5. هج. 5251, 38و هل. [:ءزنا. اكتط1. 16

 آم مل“ 8. 8ع .١ 5اومع م. 82, 8 7. ن.). ع .6»0(  , 50طل. 6 م. كصت. )

  1صحب 32 ؟قطتتغ ممعط (ناطهلد" ةت. !4) ااتءم.قانء 16
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 ظوعوم نسل 2[ءزام صدعلعم (ةطفتلاف دسك 0ع لوعقر ةطغعتاف دسك 1"ءهطقعماتعءص

 نم0 1م 0ع ةءط]حعطغ ععاطبنومعطغ. 1175ه ةهصسقعطقا 016 0و0 !طعكلاو 50 77 ةتع

 4جةان1 عمر ؟عمص 5ع هاد 185 عمقءابهطر ماتت هن 8وععم 1من (2 طة هع مقطعومل

 1مقو "نع 06د ل ةعود (صنق, 2 ا 720عغلقعءاط طحتغ 1اتعاع ةزعطغ ه5 6 2-85 .
 دن ا

 مهسأ وذر له سنع لعلوم ؟ةووطعمم 2), طوعم» هم 6 ةاعوعمطعتا تحتم 8ناطانقوو

 ؟جم0, عم 8هععم نديم نا 6 1بعئط ععطسصلعم ة),١وو 0383 1مم ه1 0 ١

 آ©ورن 8ظموعسب منع صحن 0ع ععقووؤود 50عاولأ ت0 00 20530101 5

 محم ةءاتط مصمم ععسد ةهددك 016 لدعل عتمسع, ؟؟عمص 0ع "طقم طعتضفططظعار 0 ةعطاس#

 06 ل ةععدر دس ذطص ععوعم 016 1"عمعطأت عاععتا جان ةءطات ام عاتر ةعاس 0 60 ةفصتس)ب

 7ىدق ه1 8عوعمرو ءانعع نصح 50 مدعطت» ععوعطقطو مطعم ماتططتا ءادط 11ه0وهتاتغهصع

 01ءطغو» مد ةزعط 7) ش 1

 ىآاعط ةءطاصق هطح دطص زهط] معتم 0 ءرمصلر م ءدص ظفوعمس عا طعضات

 1م ةءطغخقوععسم 0 اتقؤز 035 >ءطععأع 06و 17 عقوعتتو لاةقذع ةط.<

 2م ءا1اعد طقلانع هع تطصر 0مطصتغ هتعطغ 2012160عم, 1 كلطط 89 دع طع

 1250 ”) ىلع دسك ؟ة:ةءطتع0عمع 9[ تدع هدفععقطأ. ؟[ذ هم( عسو ءانعتلعم لتع اةذصععا» 7

 لعل دس ل36 ععس ءاصسخدسعس ل2علفس تصل افا هنوؤوينعع 9160ع لعد ةسذأة !

 انه0 016 طة ءعاتءطع 3 ْ

 1135 0عم "ل (ىردأو 1111 أرد همك 0لعرم مالا ]خم عامل اهون ١

 ا) ةطاسدعلغ, ىطن مدحقم 9" ماتعلع» 81, م. 1. - ط٠لع طوووو» "ءةنلعش
 ةعءاطمم ص ى.1'. هلق طعمتطستوع 8هععموءطقنموم يدفطصأ. لوضع. 49, 35و 50, 49 '
 ه1. لو. 92, 6, ىو ظن ونوع امس ةغفطخر 16 11,11. 2) 1ك. 11, 111, 6 الط 1

 سمززش0ع). 3) 1[دو. 72,1. 4) طل. 6 م. 1س. 46, 3. 5) ةدعرت نتن. ةق. 11, 186, ١"

 ق. 6) 8مجقم 77, 8. 27) ةطءر. 989, «. 18. 8) ذط. 9, 4. 9) 8:0 ![هطحسسسع4 كا
 11دمعدأات. 1'عدتغن 0ع ؟ءةمععتع. 1دلهتغ 06 ]'ةععقطع مدع آ1هدتحسص 1 طقتنت مط 32766 3 |

 دمع 1م000هعغامص مقنع 11. 16 8[ ننت5 ©. 06 (نطعط؟١.111 1*ةنق 0 8
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 ةستومطوع لعق ل ةئعرو طتعتطءوأ عدصقعطقأف لع عمةودأع 170م1 ءطخغ

 00 028 591104 ةعلمع 4قممقطعسدمع همتعطغ ةماتعع.  ظدع ؟ نستعمل

 1 سمة نط ةعامع كقطع لعدم © مدعط, © ةطقا» 00ع» 6 ءقزعطغ 06د“

 طعم 1 ةرتلعص اطممصأاع. آطزد ع لعصص 111104 دص 9[ ةققعتن, ؟5هطتص 8

 5 مص تان تصاععم اعد, ةنيكعتأ هنعم م0ععغعر هو مقطع هع ةولصعم

 و88 عوق ةطس متعطغ همت © مدعاط اموطنعص عطصتفص اعمصصأعز 1 ةطغع 061

 . 8ةقههب وهم ةزوض0 بع تس 0«5[8عد1). ق4سعط مغطتعاغ هع ةتعط 0ع

 39 ىعاءعاطع 016 قرعوطع» ةمصقغ 50 ][:ةطغعضب 5 01ةوع]1طعص ماتت

 ور ءاطغرت هتك 0ع لوع0 ن0 ج3535ء0عسص 1ص 1ك 116ععر هنا

 160 هع مص قعات ءادقؤ )ع0عم 6 ىقممعاطر ع مدع 112"1ةءطتطعر 08835 ةعلض

 هلع ععطقانأا 6. م 0زءوعمم © ت00عرو ه0 معاسمعم» اصمت عر

 ل عع ماس عع ق2 21, 0 ةاهسسم (1811عوءطصط 2, رىقطتععمسا مقعط قالستتخ

 هوم ةقسفلمدعاع هه كاان منوع جدكع سك همدعس هضم طصقغأ ديصلل امس (ةزعط

 000 2 0 1و6. 1 نمع» ةودوأع هع لهقتع, 0888 اعلم

 م 21ءز1م ذدد 1[ ةءطع (ةعقعت 3١ دو طقوم ردح, لعمص 016 6ةعءالعص

 0 0 طععم ! وم أ) تصل ةمالسوص قعد !كوعوزعم طردت. 1ه011طر ان

 ١ 0هدنءاد ةعتد 4عوفوءرئءو عم 8112آع 06و آ؟310653 ةسك ةتعاج تح !ةضلععاتو

 ةزعا ذم ثم عرونعق 00ء» جطععسضوععمعو © ةعدصلر 5هطغ» 01

 ١ 8 د عد ماحس عما اذار 1 قي 010 رع ( عموت) 4

 5 1 ةطوعمووععمعم 6ءعوملع) ةئمسصعمز قالعمسمتا“) عتعط#

 ْ ةءطصءلاطاتمعو ةذص 0عمعد ها عموعطعملعص 'طغعتاع مص [[نصلعم 01

 (8ةه14)

 1 فدخأ لصتلا . ٌلئعُمم صخشلا ىفخ ْنِهِب ىشُع
 1 ١ قطعا ءالم 110 مدوممرب 0 9 هع لت © ءةاهلغو

 كد اص 5ءطخو 0غ: عمقتعاعغ 156 ةعزم 11410 ملغ 1["ءامعصر هلك“

 لا 60. ةددعم0 7. 20. 2) [كقصتا م. 511,9. 3) قه انسم ع0. 6
 88 7. 21. 4) 8سص4. 116, 16 تصل 124, 25 ىلع» اطعاسع 151610 833م“

 5 (رامطأ) ندعر“ طلح. 6 مث 1كممسهط. كرر. 26, 37. 5) 8139. 124, 15 م. 290,

 6) ةةسط. 11, 28, 18



 قتعط ؟هعطومع ةزعط 06 لقوعع - 0عوطقاط َىِبَغُا) ععموسم ا ل ذم مع 84 6

 (قيوماَت برر 2 راس زر ةدتق 0ع هع ةءطموقر 1ضلعرتت هلع معلتع انا 55

 ةهسووؤضوعاعاع3). نع 110:عومموءتغ ىستنلع هد لدعل ععوقطااب ديفا 035 7110 ,

 31هرمععم كاتس 1[ جفدعت» عم لعممدسءم م16عاع. آلآ ةمص 3 ةولم آه عع" هموت

 صماعطغ ؟ءرماةقوعم طقاأشعر 30 0106 هق ؟هد لعدد لة 8ع ةدلو مفك مطغزا

 06 ]01 ءاطغع»» ةءاط110 عدنغ ةطص جيتس 8 7 و هتشاجأ ٌّق طنب ع 1ص هل مأو ءط عد عأت ا ٍ

 06و 1771106844“ ٍ

 آس 0ع ظعوعا ىدعلع 0ع ظمععفم دمتغ هع فصل ععقمدسمك, 00نط ةرمقضط .

 رصف طفومصل عمو ةوعاعع 8قةقععم صتغ لعمصص 1[*سققع7), 0. طب طحقت ةؤءوططتاع 6 عموممأ

 01 7 نن0 ةعائجأم  لعص 1*نفذ 02هنكر المع آلآ كقعر 03غ, 1 انو 3

 (ءاع. لعم ظمعوم (ءاعصر ل.ط. لعص ظووفم ةموصصعم) هس ءاقؤ, ةتتعط عض هامل

 18ءطءةعرعص طفاعكحصمغ 5م.  ظفتس 5عءاطصققو هج 0ع 5ءطقنمو تطعم لعص 8ع 1

 عوم ءأعأ (ًلداَك) و لوممعاطو ممطغم ذم ةعلممم تطلع عم هم اورج ءعات ناطر 716 1م ءاص هد

 مومو“. طوع ةءطقنمع طتعلات ةهزعاط 2هتفءطعم لعص طوللعس ه8مقعم 8 0ع
 0 مع

 (اهينيس) ن0 هم لغع ةزعط جاداع 5نأ6 ( (ىختنا), لوصصتا دع جحطت 5ةطتتقف6 كيلي

 رص ءطع ]صول طقطع ”). 17م 1ةمصعم هلع 7ء1ءطعم 1م عع ةمصقأ طعتس 8 ن1 وعم

 ممس لعصم تصنع مءطصءالعم لعع مءاطصم ععققطسلعا دمع دلع متغعافأ كت هو
 هو ء

 مه6نعاععو طكعلعم زم 1*هرند ءكمعق ["1معءانؤر ١ ءا نط ةعينخ طق عقفر عدهم قا

 1دورع لةعع» هععوط لعم ىسععمطاتعاعبر 586 0هق 11110 ةزعاط تاع 5تأع ١ ةصلأع (غار ر و

 هرع ىقطاغع 036 ءعءاطغم 56ءل16م كادصت 5ءططقق همك [8ةءاانع (َنَكَت ىف كلا ةوانو قر

 120عرد دع لعووعم اطام عم (اششح) عم معالعم ةدعطأع. © ءامصقع ءق دطصم , 0

 قعا لدم '[طتع» هم 18:0ع, متع قم ةطوعتقلاءمعع ةكعنع 9. ذم 2ءءطعسب 4 5

 هلع 21 061 1م 016 ائاس عع ء10ع ععلسد د ععصمر اككق1: ءور عدت 60"1عنع نصل لكعات 0

 ا) عدو. 124, 7. 2) رعمصفف. 3) طلسس. 6 م. 1س 29. 4) ه0. 124,
 5ر 8متر اكتسل. 6) ظسم. 92, ةل, كك. 61.5 1.107, 19 : ى1عط طقغفع كصعص 80ععق
 رست ةءطتع[عسم ط[هدعص آم 016 اتصاعع حصل ععامعغز“ ءطعمقم 1. 109, 4: ىآعءط ه8 و

 ىقطععمل معتم طعةطصع» ةدسك متعطغ طعأاتع (ةلفو ةدصلق) هع, هس ذص معتصولا

 طاماععو ردع قم همتعطغ ةمةلع» ظةموعم.“ 7) دق. 77,10, كك. ©. 8) 1مءزتكو

 طلصا., م. 255. 9) قةطاتو هخلقر 20هعوزع ن.2هءاثاع ل. هد. (ةعقلط. 1'ءعا)ب م. 3, طعن ْ

 عم طءعأ مم ءملسمع لع طقصقعر 8[هؤئص. م. 384, 1. !10) سم. 124, 19.
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 ملاعع دمملغ ققدست ععمم 8اسغفع طعصعامغ ه0 عم (عيصتم 2 21ه هد

 ون رو" مق از د ععم عد 8ءططققءور ؟عدمص 06 21ءتا ذم لعم 8فضعط

 556 هم دبع همامعوءم ععمءوامأءم كءعلغع 10م تنصح ا هدنقعطعتس اعودص

 دم 1«ءقعرد عهاغ ذص ةم طمطعسمس (ه0ع 1م 1طععصةدعطعر لهمذ هد

 1271 عمها نفل 7-1 ىتتنل ةزعط ةءاط عع [ة0غعصر ىعصص تن 0385 40

 "و 1ندع ذاطص عله هو لهمم ءةمعق 2؟ءتالعور 0ع ةآسصعع 00 8دتسعا

 ١2 زم ككتووع لقعوم متعل مص 8ممقطتغمأ) ستغ لعم 9! هاد

 عابت ل تيسلا فلان وعتم ستغ لمع لمهل مطصتلعاع توون همعط

 717110) طعوز تتوع“ كطمسو عن ومتفت "غو 1مقمالععم ع ةزعط مدح 111106 مقطتعا

 , طعلؤوأ هم معطم)

 لد (0عع ةكمقغوصل) نصخعتتسءطتعل ةزعط هم لعد ةتطعاععد ةعاعص 08-

 لوفد 0ع لوقوع قكمعم 1ةوزئوم 5اةهص0 طقغفع هصل طعطتعات,ب 0 هع لعسم

 ظ 82د معتمر نطل ؟هص 1750 205 ءل“ ه5 جان ءع[1عععم ةمعطغعر ت20 03858 ال

 1 ةممزع هس حجالاعتد 0عو ظموععمو طعلتعماع. ظاصع ج20ءاع قدا قة 6

  لهو0 ه0عم '1ء«قطزدعل, م ءاعاطع مس علع» نصل رقع مطل هصحن ذص

 هر 07 معقم ]لعجصععاو عمدعطقط. 1"عءرمعل) تقطن همر 0885 طقم

 1 ةمعس اكهسعءعأ عير 32 درك عا ؟ء:ةؤةءاععم م0ءعأعر 1ملعطد همم

 055 هزعط متعطغ 70ه ةطص ةءعطعمعم06ع 91110 همك عت جاتا عال, 8

 نأ ليعازءطةعاععت6 ءهضاععغ مءععلعم طاعمدصتع. 1طةطعأ طعلز ةصاع 1

 ط ءزمعو 1مدطتتسءمأؤر 0هدئوص اععتصتسع5 11012 7ةن' دش لوصمأأو

 ةعطعتمأ و : لوم 51104 ؟ءواجمطما ئ ندر رعدص طمدهص ذطصت مقطع 1781. 8

 26 طلعو قوطع هقو» فوطاع. 00: ذو 1هئاطزدوه4ف عمفوطقط هور

 035 511104 عم لقوعتع موس امعس اللهصمع (فياَس) جوعا ءاطعس 50١2و

 9 120 عدصلت عع طسصلع (راضو مما راوض 5١ جهد لعدد لمعت (تابلك د

 ه1 عما عاجأ 10م م شا 8 ءو هتمل [لسصلع متغ طعضندط طقمصععم-

 دوم 124 20, ىو 3 ءطغومتوةءاط 0ع آ2تقا ىلتع طءزلعم ]ركعمطعم“ ععاب"هدعاغ

 0 ١ قطاع ©طهلعأر م. 353, . 32 (ح1هكهجموضمملا). 2 عسي. 124,9. 3) 8ل0.6 م
 هم. قرر. 26, 87. 4) كسل. 124, 15. 5) ظتما. م. 251. 6) 1. 11, 111, 6:

 لطم ههززفمع). 8) طلو. 6 م. ظمص. ةمر. 26, 38 .
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 < نود وأد 5

 عم 0ط»ءعم (فضغر م1. 70م فضغأ+), 016 جاو مطدعع» (ثص 1"هاعع 0عو آتصصاتع“ ٠

 زوععمو) عووعاطت 10ه م نلعم 2

 نا 99:61:ىهنن1©16: لهو0ع» 00ه لدع0ععوءا]ةءاطهكعس ةدصل قص 7؟ةزغعت“ 0-35 :

 عماط]110هغعو ؟ءةعذطععم 5ة66.. 15 ممل مد كمقطعت» 120 161 ةينفو م8001. 1

 797116 لوصع ةزعاطط ؟ةدعطتع]ذةدر ععطق ةائ5 101عع عع 18 قعطت*عزطانتتع 9 00 ش

 طعم 3:

 اللا ةوصلغعم كمعت 5مقطعا“ ةطر

 2و, ومؤ اععتم 55114 دطص طاتعاععس مقفل”

 © 1 ءطصتم عع ؟؟هأغ ذصم 620هطقتس“),

 ةزعط طتمتو» 8قسسعات طقاطسص#* عم 17 هع

 اترع ة0ءءاكأع, 516 088 زدصعع ظعطب

 1دءد عدطععم '1!'قع لعد 1ك0هز1 ةطم201 5

 از ءطغق ةدطقأ لم ةمدقأغ ؟00 اطر ؟«ق اعقمت

 ة5ءزم طرعلطر 116 180ءعصقأقتاتاط, 011 701.

 ايم مهطغع طعتسات ءطر نص0 ةءعاد 8وسعاط

 ]نعم 80ه0عم 1ععأان و طمأأ ةعاط عا" طققأ

 م0 ةءارت ور هو لءلعس, عع دطص ةقطب

 11010 ]عغم هلع 016 1506 وق.“

 1آردزو 1'«عزانورع 00عءدن ىنأوءات ةهنعط ءدنب 0عرععج طوعط 0ع 516غ 0ءدع ةوات1 ةءطعت 01[1ءطغعت ١

 كناكلا هيفا (ناشجانلا :) ةموععقتطسع م ةعلعمر م عطعاط 038 9931104 هص ءعاصع 5غءالعو 1
 رع 7
 روم هق و هلع همت قام عملو تعط ص صمعطط انسدلع ءدضعم ا عهدها 38 وع الو غورت ل 5 ا

 جنن 1316عوصع 045 114[9عو نخاع تس 18 هيقعءطع جم 120هق36 هتفععفوصس0غ7), لعقوةط

 همم ذأ ©ءووا1و حل ستغ اطعفم 8اخءاععس ؟ةتلما منع. طلع ععرس ءةمقعءط ةأا]1ءطعت 1

 ش ا) آلا. 6 م. 81مم. شرب. 26,88. 2) 16. 3) 1216 2. 121. 40و 18-0 0260 1

 ةاومع م. 45, 15-13: هل. ©1.). 4) 5]دصع 8طعوعامأ : ىهسص 0ع 11 0261 8 ل 0
 طدسسف.4“ 5) 8سم. 124,8. 6) ذط. 7) 50 ةقءعع طعن 1من" العلق 3
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 يعمم 1م معصب [ هنتهع ععقومعأ 510: ىاآن وطعم زولعصم طقسلعاط ط6

 معذ) رستع له 8ءطقؤغوم 06م 8ةععادءطاح ععملعم ؟؟هععاق“ 2, طلعات تصف

 7-2 لرورج 006 ععوعءط710هغع اكمسر( طععتسم# طمتغ 21115ءطقققءات د

  ةمرعم ععم جسق لعد طعتطعم 0ع 8مععمفءطقنععم ةوص آطرممععداعهسرمأ

 0 جتعطعم ةتعط 1علعمع دسك 01عوءاطعم ةدصتعاكر ؟؟0ةهسك لهمم 0ع ةسعتتلا

 مدع هم0 ةءطسءلغ ؟01عأ. 4 مملعءمهز15 0ع 0ع 1*ءعتطلر ةطص ا“

 جود عم ظقعاعءم : اعءطعأعر, منغ 2؟ءئاعص 7؟ه[01عأ. 1ةطع» ةدعع هم

 (8ةسط. ة. ًاسن): 00

 افريطن دارجلاك ٍلْبَد رئاوع مهنتأ حامزلا توف اوستنأ اذا
 مص ةزغ هع 1"[1تعطغ ةزعط ءملعمر لعم طهصععم تت ةدصغل1عطنصو

 7غ هزه هزم 5ءطخو جرحت ؟هم 21ءتاممر 8[عممنطنءءاععم ةطصاتعطو طلق“

 1ةدوغ نص طلءطاو» لع [كوسممو © قلتو 1*هزم0ع هسانع» 21ءئاونطتمودود

 ءطفصرو لتع هم ذطصم دصتغ لعصص اعاعتمعص ط[ققعا عم 11 هالعع ؟هعاتءطعس

 ١ (ةمععم ستل طغت لعم جاغعم 1آ1ءطغعص 0ع ظموعم هعافعمعت» ءةطصغ

 مو نمل 8و وملغو ص 11نلمدتاز ئمدهتسوسمس طتمععععم طعقذؤعطغ لع 4ضف-

 + طقسقع ص آرممععم همل 2 ؟ءئاعدم (بشان عمار مهلكو 5٠.١ قط عووءطعس 08-

 هو 016 15 ةطصسصع صل 8عءوعءط “ءزاطدصع ةلكعع حدك ل16 21ءزام طعقءاطعقةمالكأ

 2 1) 8اقدقع ةهعز طعصعلكع, 0285 ذم لكهتصاتق ةغءطغو ؟نلعقط ةوأ 0و وسع

 مور [ةطمع 06و طرورطعإوم عمس وقوم. 2) طلح#. 6 م. "فقص كي ة. 3) طب 21
 1. (60. خرم. 7. 45 8.). 4) 168, 11. 5) 84[8. 56,
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 طاعأطغب هطمع 0وق5 0ع» ظمععم ةصسق0”ةءاعات نا ععمفسسمأ 910, 516 عدت 28 1

 3ع 8ظزموهعدمطتع ع3 ماءطغومو 111191 هادف ةعل) طاعناع هما ةءطصس عمل (

 عصم0عمورووزام 5ءطقللع) هلق ظعح ومسمع هم ععوعاعم 7 ءعلعصر هه 156 عا كا 1

 ام توت دعا عع: كمصقفل لهفذ معاقؤعمق مصنع 0ع 8ادطلاعةسم# ععقعطتا لع 5 شه

 نطل ةكحمص 0385 0ع ظووعمر 61 0ع 1"ءتدل لوصصمتغ ةدق 0 1"ءععدع افاعتسوا

 71110, 01ءز صا عع تصغع» عد خمول 155 هع 1١ ةقخ ؟؟ ا نطع 8 عورتس مق ىللص-

 . ةعطعم ععطموو. 1026ه 2[ءئالععممم/ عدلغ 1 ؟ءدتوع» ءطتععسلملا. فلطقتتف ا. انئاقل ٍ

 متطصسغ ةءوطقاط ؟مص ةئعا 2: 3

 يحط 1ع زنط معامع ظاتقغصع هتعطت معمص "جماع ةزعاط طععأ1ءاقر ل

 هدد [[جطعاعدسم م1 جدا ءاعععدءاط ءءءاعغو 1ءاح طقسمأع متعطغ صحأخ 510000

 1[ ةطعوم0ل 8هععم نصل 2؟ءز1اع مهعط 5601 هم0 1"هدننص آط قضوا عت هلمع

 طعتستز نان ورععم, 31 025 طعت 0ع ممم متعطغ جات جالعت 72ءاغعات دن عاووطعس

 .8[جوو6ع 0ءرع 1"هل1. ةطرنومصد وأ 1م ةمق167عد* كعلا 710عم طق 2ع ةاتعأط 215 ©113+ !

 طعتست ةءادعم ظآ0س] مدعو هنأ عمان1 عاب ؟مقطتععد0 0هق ظمطع لعدم ظمطساهمجعتت 0 :

 نتف 0ع 5غةطل هصق 1ملتنص طععمععف ملء, ؟ءمص ةاتعط 016 7؟هلاع76 كلاتق- ١

 ماوس مع ءطعصمأولاو ةص ة4سوطتعم ععقعطقات. 1

 كا 1035و - لعصر 085 لخمس ءع] 1204 طتتخ جان عمد 17 عع جنم اكقصتإمآ- ١

 مامتندع عمرتؤوم مصل هد 01 نصل 56ء116 متغ لعدد معطعم طع ععواتط" عم 80

 (يينَج) موماممفءانؤ ح رووح لذه ةرفصقع 6 7012ان علان ءطوؤع 11م8 0ع قمم

 ىعفطقلا 0ع 6 1هدوزو: ق4هلعفقطت015 هد ل[هغ6ةمعططأ هس معع 86ء1163) معه ا

 1ندصععم 0 ندع رى هونغ“ ءعاع]قععم اعممصغع. اللوص طع01 ةمغع ةزعا طعن قفة ط]ق عقق5- 1

 116 جسم 51088و جاندم آلآ نتا 01ةمغعم ]عانت 2ع 5م مدع ل ةايرحح)» 0 عرتعص لولمعط آ

 عمطق] متقدم قمدت عع مصع ةءاغعم © 18 وقطمممع ععقعطت ءطغ 80مم ؟[؟هقعم 6ع !

 لخودغع سصحص ةعط ةسعط دمك لع لوق07). طلع ةآرهمدع 02 لهفم 20159 ءكاعص لمه 1

 ا) 12. 11, 175, 8. 2) كوس. 63, 4. 3) 2106. 61. 246,14. 4) آلوص. 69,57
 ]سس 11 نعأ (صتغ ظععمع هك 0164 5رم112ع) ماآغ ضعت“ 215نط]128ءعم0عض ]”لةضتتت6#

 +هرعانرءاطعمور 1 [”ععورخن., ظكتمآ., م. 252. 5) ط1. 6 م. آس. 4, 54 (ءع0. 5اقصع م. 25, 45 1

0 .8 ,92 225 ,15 .1134 
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 موعط 0ع عم عمطات لالع عا هساطعأاعمر 1م 0م 1*هنم وع

 موط»ةءطعت م]زءر لدمو ذم ؟”اتطعوؤوع 2عتغ 036 آردمعع ذص 211عوص نصوم

 ه 7781, 8 قذف 5طسفين ل ط©٠قصص له لع 413مل 71 عاق

 ! 7, معزماعمو طعمتغأوس 8 مر ّلَخْأَو سر ناقرجؤلا بكر كرف 1

 00-5 عقم ذطص تع همعمطواعات طفأو 5؟هقعز قمم ةءطصو ونلغ انووو ةنعط هد

 80 عانت ؟ة5ةج0عصر .0ع» عاج ع0( !عءوصصمأ 1ةه0 2 دب كك

 4 متسلع يتعل ةمعط هم فم طمطعم 6ةوتوطغا همك تع ]1رقمعع 8

 عداه ىتف دسم ؟01ععملعم 1 وعم طع ه»ععطغل)

 17 ةدص طعزلع ععتطتم ةنعط نتهكعم هما اطععممتوم ةطعع 5موعموب

 16 138مل عص - ةعمص ةماعطع جال ءاص ةزه0 006'1وعوابا*عر

 ( مدل ععستو5ذ هصل طعام متع 11 مطعتغ هه كمع 5ءطفمسلعر

 "1ةمااع ءل؛ ععطقمع لتع طكقمصوع طتعت هد كضش0ء.“

 همامم لعام ل16 86ةؤءا1نصع لع طقهمعع ععياسعوتنع لكممفأاز 516 ةنع

 1 0  [عمهونقمزءاتعر هلك لهم 5 وتلا. 8 ةمنقععم 1 ع0 عم هل عص هطعص

 11111 ةمععوعاتءم. 1م13]0ء 5 ءتمغ ؟عا1هةعطغ ددعاط دق آلآ هد لَو

 1 6 ةراتط. 18, 3و لع ةوعون هطم. هس 11, 157,95 طئمم. 1ط. 186, ت1.)

 امص 0ع ]ردممع زم ثئاتط عوزعت» تعلتغ طتصر ةصفهلعنص هن دتأ 0ع هلل

 8 ءلعدتممع عم ا[تهاعوع دق عمط عت لذع طوووصلععع لعد ة[1ةمععأاذ عم
2 

 مع ؟ةءطتسلعغو ةمععتءا1 نع دفن اتعاع عن مجأو هطصع طرهمصععر آنا. 6 م.

)2-6 2< 20 

 ليمأ. هانم 5ءاتتج ف0, بكنأ, هطانو 808ءنو فشك 0 هطصع 5ءطت10ب

 1 20: ساَح هطمع مومعو, [قستا م. 610, 6. - 1م 0ع“ 7عزأ )[نم0هعءطب

 78 نق هءطق]غعمعس © 601ءطغو ءةصاقغؤوسسم عل, طقذأذع ةزعط 038 ةطقح

 « 7 تقل ممم ا[عمعأزو ععقم0ع6. [لم0 معصم ةتعط ذم هددقصءطعم 66-

 لعو طلوسممو لع 11ن0دهتاتغعم, لع [[1خسمدفم مل طفت ”قصاقتل) مانت 50

 © 2606 156, هم طقأ 0هق صان ألع»ع لدعم ةعلمعس © هضصقلر 0885 دانت“

 ٠ زكفسص. 512, 19 ه. 1. 3) 18[س4. 9, 10 تن. ةمصقئز 11ه. )2 .3 ,54 ,11 .5
 ٠" 11161عز 399, 4: 115. 6 م. "ةسصخ.ر © ءلنءطأ 53
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 16166: ععاوعءاطاع ععوعط]1 عدن ؟ءعلعصر 006 0388 058 طءماتعات عع © لذ ءطغ ا 3

 معبأ 136. 1[ ةصص 1ع ناعط ه1 ةسدفلدننعاع 06 1'ةم1عملععأأ عموقطلع 8

 ىمرلعم م0ءعار 50 01ةمءا1طع معاطود 0ع 1م عوطت عاععغ مص آمطو كوعف 16 1

 اعدت ةهمععواتطا"ا 10 (ناعطلا ىتفو تسلا ىتف عت هم عمووطقط هور 8 1

 برص مدعاة 72د. 1( ةزنءطخعه طال طعلج1أ6غ6 هو 03ءوو» 1 هلع لس ءانهسف

 ةالعم 7ةللعمر 50 مقص هو متغ ةةمعس طع1غعدعمر, 1ةصق ءااتطتن عت عمت 6 ةيمعع هل

 لطم طقفأع. .ووطقلا اعادعن "قمتقتم), قه ىلؤقدكل هد لعص 13 ءاح ملقم هلق

 ععام »عنو طردصقع متعطغ ةانماءاععقطر 0385 هدر كعمص طعاتتع طخاأقأ ه2 1

 طوءععومعغءصر 1ةمكعصألمو ةعأ. 1سم []ء>ة عع اوطط ه3 ةتتعاط 701, 8 لعن ختنوطعا

 م ءطتبع»ع طدصععم طعغز ةزءاط 2ةتطساعر در م ءدص 016 قمع 26ط>:ةعاتعر دع هل

 عا هعطسصوم 3). 6

 مسد طقس عوؤورم ؟ءلعر طقصتم ه0 5ءطخو أ اق هل 16م1 هنو فطصار 9 ١

 معططأ 4 معمصغ آردصععمو6055 نه0 ةءطخ ءئ0ةءطاقع 2»ة!انصعع. آنه0 3ع لن 5

 (ةماقءاطعم ومو ط تقفعمر, ؟؟ءاعطع همك 016 171 قعد 8عءمدع طعططت ءاتو ةذط0ب 177 18

 ةسمط تنجب تلوص 0لععطعتالعر سنع عمم آمنت هللعمتف )ل, هم كمعم 1نواتصو 32

 طءوعات :ءلطعص, ةعاف

 يان 15غ اععزم طلمصسر 0ع لف تأ طقه

 1111 5ع هزتلك همعط 80ععج 1731 ا“ '

 صستعزوأغ 25 عاغط ت11 عر ممهع ءق ةزعط تصدت لعم لكمصسمأ ةءلطقؤ طقضس0ل عام 202311

 هدد كم/هعاطعم ىعطو برضر اكقستا م. 153,59:

 يطءاعءقسد مأع ][كه15 طعتس طهصعءدتق2غ08ة8, 5ع 21

 ' ةءزص 181831 5ععمموقر ؟عمص !8[هقنطت علو 5ءطق هن عت دمام“ 1

 006م نص معصم 7 هنعاعتعطو 1 ةءاطقأ عع ج15 لتع ظاقساعءعم 4 رقرمسمعم):

 3106عمعطط7 طقفغ 01عووم (عءا»ةسعط هدد ( اطاةغو عدم 1'هماءاتاععاأ هتك 0 1

 1[”م«ءنععطت عاععتا ةطونمدععمر هلم ةدهأ)) :

 ا) 1عقصنا 446, 4: ك[منتت 61.96, 5. 2) طل.6 م." فسكت, ' 1 )3 660.77١
 [نوطورعق. 0. فص. 1, م. 442 , د. 8كم. م. 249, لضتغغل. 97. 4) 165,6. 5) طاح". 6
 م. سجن. 52, 30 (60. 81. م. 21, 15). 6) ظدس. 660, 1 (خطلمةطسقتت ا. ءاوومس
 7) 5وهرب طن هس. 1, 82,8. 8) 188,5 7”. 00



 هطاغطقتعم ممهعالا هع عد 5ءطخب ءن0غعدنا]1 26و

 10 نط ادق غمد مدوعطغ تع هد آرهص2 ةمقرتأ امعص ).“

 1717 لام ةهمم1عغ لهم ةصعتعاععم ععوعم عم 1"هتدن01 هزع طعتاعم

 ؛ سمأ 2). طنذو 1ردممع لتعمغ عمضص ]كمسرمل هتف كمت عت للي غ1 عانت اه و

 500 2 ةطاعدتسملو 16 ؟ قس ط, طسلغتسم ءعق همققمتعطغل)

 منعم 028 ؟هآل1ع متغ لعدم 3000 رعود ؟ءاذت ة16 0هق 150

 .لعرد ةعطخو ءرنلكع ةءطاوععس روت لععلتسر ؟عمضص 516 مهطع نسق هزم.“

 نطل طعم ىمكعتسحم 0ع[01عع لع طءتلعم الكمهمدرت ؟ءووساعس 881 و

 عطر 0وقو لدف 5ءطخو ملغ 0ع طبقمقع عاقعطعمس هم 8ةلكع اعدصم

 ْ ومص 1م ممع» ععمممءمعم دصل ةدك ةعلص 8هوو طتم عموم وءاعغعص

 10 (ةلاعن عك. هم 4خالسمؤتضه ط. اتوا هتلطلن نقلزلا 0

 7-0 56 1رممموم هتك ةولم 6 هقنعطأ عمت ءاطغعأ ةدطر ةدعط جاتك ةءلصعم

 1 هع ةعامع عمم" 03هصاعا“ 6ع ملغ لعطم 5 طوس ع0

 ةاطعم 0 6ضق ء]ط هم 1ءوعم ىتع مم كمع» ةملععوم 5غءل1ع ص اكفسنتا

 هد همانعم لعص ةمطقم ععرتم قلفعتهلعتو مع ةموعم 036 آهمععم 83

 هم نمل تن هطفطعم (ةعقرتو ا حامولأ تعج, 020 06

 1 ععامعم اك مهمل, 50201 ءلع ءامعم ء13ة2صعط مضمر

 همك 0 ءموعاطوص 1ةعنعر هو 0388 016 5ءطخو علم ةطص ك[1ءطغو ةصع

5 + : 0 
 2,66 لعرم مقار حد لعن قنوع ؟مص ةءام يومكم هاو ءد116ععص

 مان

 انك ةيومتوذ ذم كعم 10طملعم ععداوعءاكأ (ز 1 وره ع 7 طعأ 1104. م.
 و د دن.

 ' از وكره. 57 ةرحصم تغطلتعط ويعم زطععم طفت ةعطصعاا عدد طرقصأع 7هد-

 1مل رنووعم لتعم 8منؤطتومو دصتغ ص 18:0طوهقعص هغءءائ ءدلعم

 لمع ع 8ة(عل1ه (م. 381, ؟. 25) مرقطاأو هم ةانع 1612[ هع 8

 سقاها 525 عمطص , ه 8مطم , دمتغ 5ءطخ؟ عر" علخم 56871
 دعا لاععزمد ةءطق» عب طهعطغر 0ع 5ءطقتسأم مع اع طق عه |“

 | اعمصحمصحعمعس 180ءاغءاطوعوص. 2) طاوس. 443, قو 11, 6 6. 20: 1190.6 م.

 )4  .35 .210.7 )3 ١ ٠١ '؛ةمن. الو. 7.55 (ءل. خحص.). 5) اكقستا م. 9و

 8 679,8 17. 7) آم 2مهوو آك0ه8. كطمعقأ. هت. م. 68و ةء

: 41 
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 1يومدعم, هي عموم اص طغعقت عع اللذسل ععماتذنأءأأ طقغللب انه كلن

 عوجدلع جنكوعتعطغعنع طرمصععم دصتأ لعص 2ءااهةسلعس ؟؟2عاتءطعتر 6 1 61 7

 11ه0ةهنانئئضعوعو (ةةمط. ه. بجتت) : ا نقف

 بجلب ماي اَعَم نو 1
 يىذزع ةزوصلعم تهموسص صمم, 5ةالعم 068 2,ء165 ؟عاعاءط طة.“

 ترمس ![مءاططءطعا# مصعلعم طقمععم همسك لع» ل250 ةسعط مةككاتعا ؟هطل] كم د ا

 هاه 72عام[ 0هةغءص ععمسجعم0عغ2). ىوصقأ ؟ةطعغعف لع طعتام» ةمفقع» 0ع 7غ 7

 ممورتأ5 ذأ طكممعو هرتوءطعم ةعلمعسم 8ءونم هص0 لعصص 5(هأمطةوعءامفامههع”) د

 زنط (َعمرلأ لَقتعأ, اوت م.187, مود. 1. ب هباكرو هقاس نين, 06. 8.95,9)

 تاغ هن هدص ةموتقو هو طتعاغ هع هزع 21ةنطعص لعد 0طععس 068 2162068 9

 ععوزمءعءاكار ؟5ءاعطعق كحصص دطمثأ فورأ ( 1 ءععمأطعتل مَجأ) عم عزءططعأ 16

 مفاتن ءعم0ل 016 طدصمف ةعاطقغ دم 01ةوو»ع آه سرفْلا قو 5 متعطتخع» ع ةسعط ل 6

 ليف طفتودعم 4. قطع سوملعم ةقسص ةصعط هسوعاعءطخت لتع ظ[ةرصع» 06م 44 :

 تأ [رمممعس .؟ةمعاتعطءم7) دمه هم ععمدسمأ؛“). ظءزسص 356ه5و6 طصتغ 0ع ممول

 ىتع جمعا طعام ةعءطخو ض0 ةءطلققع, 014م5 لعد 1516و ته 1055 0 5

 طةعع]ا (ٌباَكر 2 بكر) حاف 5602مدصاع. 12ءهةءلطء دنع ةسافسعوو هد 1101

 125 ةطعر» 016 5(:ءاعطاتععا زمص اكد ماع 016 عوم»هاكءط 120 اتصل

 دمه هم عم ةاكذممع ص 85(ةانمرممملك 6 ؟ءطلغعر 1[1عقو قلصت دطقل] هاذ دم لع 013 3

 ةعاتت [ئئداع قة صح ماعم ةماعاطع ؟هد اطئتةوص ةءاصت7ت تلعم ز هلع 555: 0ع هلهغ6ر 0ع“ 66 8

 : ١ ةزئعزعطتتعما ةءطصتعلعم انءدد 7). 1س خموتل ؟م:06 لتع آردصتع ععوعساعأ طخ

 ا) 1عقسنل م. 465, 18. 2) طخ. 6 م.1صم. 4,55 (ءلب ةلهسو م. 95, 7). 3) 1مءزتأا
 هدأ زنط طرعاجل: 1011 تهئاتق هأ عقضات باكر طفت لعلمءط متع هطتعو 860ةدعتشعز

 معءاطغقع عاق 1كهق. صح 10ةدو»» تكد ةءلسع» (لطععق6.: عمانتل آصاع" هتف ءأ

 زدصعمعمس طقفاحسمم ءنسعق. 4) ةلعكمسفف. 5) طل. 6 م. 8مم. 19, 16. 6) 4
 92, 24. 7) اكفستا م. 675, 5 لمعم 2561 7 ةنوع (ط. لع 10 تءا11) ؟هد ؟آطصعقم 0

 "كمؤصس, لعص 'ةمدعأ ؟ عد: 1

 ىخص لسع !ةةووعم ]نتعطعسم ةعءاطادعوم رمقطتععمل ةطععو طلت أقر :

 آر زعلمعط 3: 1[ 1ع تمل اآندلها1 11عووووؤ ةءاق ععصض,ر ؟ءلوعص ظهاطقو

 لتس عع, 055 لدعجمم 0ع '!طتعتنع اكصتءععا هماعع ؟هعلعم 50 ا

 1لم0 وزو مقاس01 عع مركمسععأاع 5ءطتتاغوعم عاتعطعمر اعد أدع ن1.“

 8) حس. 01.2. 114, 99.
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 ,٠ «مطقلا 016 ]رتءعطغو» ه6 لوطص روز ممصص عم. 17هدد 0
0 

 : َرْطَخَ ةلعأ 16- 3+ 77 ءدومم# : اًمنيِب رطخب : ئطشلو عواد همءطغ

 ص ذو مود وع 11نلغدمع ع5 6 ومع ةططقمعأا وع 86 ونضع

 0 7-5 همم 006 هصاعمو تا طءمءلءطصعم. 1016 قنا 516 ص

 1 ؟مؤء]11 6 قمعم ةقصدءماعدصمم/ 2 عت عع © عمو طعوعطععتط[7), قع

 1 11 58 101 نع تعزخغ جد" ءالعم0ت 0ع ةءأاطع ةدعأن راكد ةممدتطأع ةعاظ ع

 5 1[كعرقعب عع هماعرن ةطصص 0ةهطتصةءطموور 616 0ع ل م6 11

 (مم0ع 590116. وسم 16عام هع ةوزمع آرمصعومعمأتمع كد (متانس مو

 جدول َنَدَس لز1:ءدعتغ طقفاحسم مصنعه ةسصل, 11655 لعد 2اتععا هقعط

 م 6ءومعع هس. طوتمسع هسا ونعم هع ةزعطر عتقعم ةزعط ستغ

 همر طفعاعقسرم [غعم ةزعاط نسق 1[1عودعم 1ةلعع موص ةمقص0ء هط (10

 000 انقل هوان ملا - عقستا م.717,6 (ةطقسل ةمثع) :

3 

 هنأ 7) 000 دقت 1081117 فلتخا 5, وصمت دصق 18
 2 من يا مه تمن .

 : داع رمصت 5ءطخ ومر" ةءاطاقعو ععطسوس ءاطخر نويتيرضلا انفلتتخا ىو

 م عز 5ءطك ول طتعطءك“ب ]كقستل م. 611,6 3. 14 -).

 1 575 نمل طزوطغ عاععت؛ 0ع آرممععم هتنءويغ 035 18110 مود 0 68 ١!

 ١ سمطس01ءلععءطغور زم مءاعطعسر, متغ ةقهصفمتءادصو هس 036 1" هما عمال

 37 زو 1رقوعم طلاع ). رقم دوص مصمعم ةزمضوم0عم 116م هلل

 مز ءاط غنم جرح هد مةلعط .طعطقمتاءعو ][كمسععار لهطعت» ةدهغ هن ؟هد طنط :

 2. 114, 19. 2) ؟هدد 8موءطعسر, 06 21 0 4 211 1205586 8
 كغ, 118.6 م. 1م". 40, 30 (ع0. ةاوصع م. 46, 4, 5اقصع م. 122 ذه 06+
 ١ قعد 1: عروعن طوتودور» 15 اهمعع ممصنع ؟"ةجمعس“ 3) طفص.220, 6. 4) طع
 2 5) 1[هو6ع نط هجم. 69, 4 1. 6) ة_كفمتل م. 54, 1. 7) 2[ة10ءاععر 8ءلا7د
 5. 8) زكفسنا م. 639, 10. 9) طزو». 6 م. 1ص 46, 14: 1كقستا م.54, 1: [1ةطت»
 )10  لوصعق' ممعق. قف. مت. م. 8. ١ا) طوس. 297, 1 (هأأ. ل101. 5. 5
 . هو ١) ةعطماتءوط 181هغعم. 151, 14 تسلق (©]. 2 0. تن. دص0ل 880 18 1و 6

4+ 
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 8و مومطءوام ائءطغر اققوغ مدع 0ع» 11ءطغقتعاععت لعع طهمععم ][عءاطعات 1 عوم

 ١  007 1؛ةللعم 3. وغم ععضعمم» ةزص0 016 8110ه لعدم هاغعم 11 ءطغقعال 806

 لع» ]رممععم ةدص 0 ء؟عءطغ ةءطعتمكر ةطصعس 20101 ععر ؟هه آلا هقوعتت؟ ةععام هم ند

  1884 0طعم تطعم معصم هع طسصوعتتع ةزه04). . ؟؟ دم تع آمصفعم لثع

 طمطتتعمر نم16ةءانعم هزع ءطعمقمر مز6 ىعمم ةزع ذم لعسم 81ةععتت (فاقث) اون

 ْ ]نوع 1[عوصمأ ييوعطعتمغ ه15 8وووتعاطسم عر ه1 ؟ءاءطعع 016 آه طق

 186م 0 هنهص ©), طه10 01ءووم 06 طقمععم 1084 لك طن10 ه7. التغ آرت :

 ةماامعم 710 عدم 8ءءطع» 06و 1'ه0عم ععمعلءطغ#), للتو متغأ 61 عمامقماكغ طه 1

 لور ل36 آممععم ةءاطق6غ مةعطغعصم لعم 1*عتطغصدسلعب + ا[ةلئاع ةةعن 19: /

 ىا7لوسس ةمطمع ةؤطت»و خص مدع 664 سنع ةعلسع» 5كطقهقه“

 آند هموععم 100عقاوممعم ١ عمموزعطغ عمصت 1*مقطغدملع 08.4 :

 ظلم ةطصاتءطع» ان ءا[ءمعومع ىكملعف 5غةغار, ىعصص 016 .طرهصععت 5ه10 تان

 هصل ىتولععطماغ جدع [عقماعع ععقطس؛ .مو0عم, هس هذه هان ةقئاتوعم+2), |

 ةعاطو» ةعملععم لهن 21 لاه 9) نسل متولمعطماغ عتماععم ؟4), طلق ةثع ةثوات

 عون صلع ع (َعْلَصَت ١)15 ]وعط متعطغ ماتا ؟0ا2 112853 كلر كيانات ةانعط ا

 ا) 1مم 6 ءوزعطغ مةعءط تصل هس لكمصم اهمع طفطققتا [[قصتم 259, 6. 2) 1

 م.510, 6. 3) م.213, 6 د. 4) دس. 187,6. 5) نس. 6 م." قص 4, 4. 0( م
 م. 32,8 (كأ. اللعطععس , ظطعأمدةلعر م. 30): ىآ171 طعووتساطعاعم هلع نتثأ 27

 ٠ ةماامعم.“ 7) طقص. 404, 1, 0 لع 8ءقعطلعأع 5معتدع 0ءعينوءاط عد نصوم

 8) طظحص. 328, 19 هك. 81هغعم. 286, 7. 12 : ىلكد» 1ةفدغ تصنع ةطصعم 001عط 016 5مل

 0ع آردمععم 016 8ءعءاع» 06م 00'1عو ]ع ءاووصر, 0 همتعطغ ا[ ص طءوعاطتلا كس

 9) عدم. 15, 22. 10) 314[2., ظوتطت, م. 129, 8. 11) ؟9؟ةدانءطن يكد هزص0 7[ تلكحا

 جءادعع 06و 1.“ 0 انعز 5310. ظن“, 131, 7: ىاظنسو ععته0ع (آس.),

 ذم 06 لذع '1'ه0عووعوعءطت ءاعو ؟هعطو»ععص ةزم0.4“ 11ةجتؤ ل10. 7. 14: 12 تعط 5
 100 طءلعدجنعم.“ 1[عقستا م. 236, 4: ,ى2ءانععم طن عم 1004 هت 0عم 5

 06م 1بهمعوم.«“ 1طآاحسص. 120, ت]1غ.: ىآ2016 3ع 5ءواعس مةهمطعم.“ 12) طقس. 25,7
 7م. 0. 3835, 85. 13) اكفستا م. 54, 1. ا!4) ال15. 6 م. /دطع 2, 8. 15) 11ة13.50و 16:

 895, 115 هل ل106. 65, 8 دن. 18:5 وممع 065 211065 تح قمع ةزسهقمتءأأ
 11 5 عقر 11.: ,لطنعزمع آرمصععر معمص 516 ععاضفساعأ 7110, 516م هاتوا هجر
4 1 

2 
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 لذو طتوءطاعم طقوس دطعو 8[هغوردط عم. كراننع 26ل6 06و الكمصمأعو هدا

 خعاس 1 ) قلتو 1رومعومو دعو 61ه” 5 رىعمسص هثع ستنعط
 0 يدهس نمهس

 . ةزمق, قعد 1"كمقعم 1!ةقانع (بٌرصُلأَو نعل ع نارهن تلعتشاو ”).

  هانتوعم ؟ء”لعم ممعءط ةملععع قى عمفذدويتصععم ]1ءطعصلع» 9[ ةوعص لعص

 1008 انو ؟قستع ط, اعماؤتس 2) 1ةتوغوم ةزع ؟؟310ةمونمصسلب معدد لع

 نتاومدأز طغت "قمادنول) طعالعم قعر وعم عع ]-عمسم, متعطأ ملغم

 8مم 06و ل16 ةزعط 0ع 5ءاطاوسعوم نو عطتسع. 7[ ءةحص ةطعتن 1106-

  قامغغ 06و للقسمعق, لع ةزع ؟ةطتأ, قف مهعاعأع 815 عتءووعم تانع

 1 085 متعطغ 01غ [1١ هز5وع 06د جاغعم [1012ط14 عد“.

 نلوم هد طعنا مم لعر سعءط ءاءطع 0285ءا]طع جن ظقفصوع 6

 ١ تطوطعم رتل, ععابتءطغ عع آممدعلل). قممعط صقصععاأ ةتعب ذط

 06 مهدد 5ءاجدر صلف, 0ع 181 ععصتط عت ءط٠

 ةءطصسدملعغ ةزعر ىتع طعموسمءانأ.“ 8114 طعومم 0عينع» 8ءمزعطسموع ةطنثا هلق
 ل 1[هدلاوعه م. 82, ت.) :

 2 ىقزع طقلتأ قزغ طدمعو» 13 1كعءطع ةالهتسمل ب
 2 الماك كقأر جم تصلعم , 6 كتمعع ةمص0ع» توطل.“

 ل 2114 8ةئاضر م. 165: يرد هلأ, 0 لثع آرمصععس ةدغطءوصصعم.“ 2) ذا.
 1 ,( ذط. م. 166: ىآتم0 036 1"عنعنع 063 ]ممم ءمق[مووعو تصل 85ءطخق ع0

 ىدسلعم جمععماتس0ءا.4 4) 110ه., ه0. ][هوعع., 7. 58. 5) 26, 5. 6) 89و
 م.م. 299, 15: ىآكت هعواعطع ممعتسعم 25 ءعءاكر 516 لتع آرمصقعمفم)[2عزك

 ,11. 8) 44, 5. 9) 219, 11: م ءزؤئث" ه08عءراتطتت 220, 1. 10) 834. 11

 ”هعلعم زو 1"هزم0ع موعقعطغاتءاد ظمطععءطقلاع 0. ط. 1*ءهنعاتموع ععدقضسأب

 1 ةدعغ: ىالآكدص لذ6 ظعمس (0طصعقتو رصعتمع (ةءةصمققعم 58ةضعصر 80 10ص

 سصتعال مهم لتءوعم مط ءطقأكغوم ةطءعطععتوم.“ اا) 18[هغءةمعطا# م. 28, 0
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 آلزو 1ردصدوو هط>هطآ] ذص 1286 طءوزقصل1 ععع 8ءعاءلمصع 8 0 8

 . ععمر1 ءووم4 طءامعوك ءععو زم عم ةسععم . 045 ةتنقطعاتو 0388ءلطع ل ش 1

 ل16وعو. 16 ةمحدصل 116عأ ق2 0 035 ةموءطعم 0 97 دقعم ةزعط مقعط 5

 4مساعتسمم م0101 عع 0ع ؟ءعوءطت ءلعمعم 1كمصس م[ءووضسأوط نصل 0ع هلت: شه

 لام عنود ععت مععععم 00عرع عمقووءرنعم اقطع 06د ]ك ةصصم[أ عم عن ناكل ود

 زد 01ةوعم طلمفتعطا 80[1هععص هص0 216116 ععوعم 036 اطرقصعع جادا ءاع 7:34 0 16 36

 . طعم ءلاو عرج 5ءطخو 8ءمءمانط ء 07 ١

 ]آ©دوه ىوءابمو"01 ةاذدص0ل دسم طق ءطقأءس مصوءطعغعس نصغعا» عم هموت 2

 محك قعمم ١7 ءعع دادس ]ككل 00ء ةمعط ةمصقأ جدك لع علقم ؟ةطدعاف 6 كلا 3

 038 8ةءطس ءلغ آس ءاسعتت ه6 (ٌباَرق 2 مدتغ ةزءط, 1مم هللعقتف ةدهأل) !ٍ

 : رى 1 عزعط هله ةققق: ة1عط صتغ 5ةغغءا, آه06 هل 1358ءةالو 1

 1717 مص هس 111غ2ع ةصاعاتس 0ع 016 15368ء!1ءطعص 111 مناط ةلالو

 هان 7 مىستك ةصعس عاسعط2ءطلعم 541810188 ..6.6... م 1

 الك ءدص عم ةلعصص لهق 5ةءطخ ع0 ةصاعقأعر نق ع ءق هص اسقط 801

 8 ليج ناجح, قطع طءعأقع ةءطسا]غ وص ععطقمسعا 2. 6زءوو خرا 8 طخ عد 1 0

 211 1ةععرت 52: 716ا11ةه1ءطغ اص هانم 2ءاغ 016 جل1عتس ةطا1 ءطعر لقطع ودع

 طتءطغو» ةوععم (4ةمطم ة. 330 9 7

 ىقتام تلج ام مكتبي الو وملعات ينيب علص ال ٍ
 فعاشلاب داولآ رْثإ رقرق امو نجني انك امو ىفيس

 ردم ]اةصوعر 51قوءغ دق! تسل 131606 هتعطغ عءطععأ

 لع ججتقءادعم مدت تصل ةدعطر هلم طمعتسم 5ءطصاغو» 81

 للعام ةءطخس أ, ج15 نصق ص 25680 هممعاط قكمع [١ 06م مقققأو

 مى]و الدععم طع همعاط طقسا لتع 1'نعاعأ هتك لعند ةقار“ ِ

 0 : (1ةحتل) ا

 لكعالعم (لعم 1[ءةملعم معضم معطر ل36 © ءقءانعملكف (لعص 1ععدصلعم ععقعاتعسا 1

 تصل لذع آهصععم ةنمل 016 1" 0ها1مد+ 1070و كس مزغ 2160ء- 007 ع
 1جه0 03 طعت ءدعم.“

 از طل. 6 م. آس. 84,9. 2) 1*هز7ر 4 2. 255, عمدا انا هات >6 8 ا
 ااقيصتصع مود هندلعملا ه0 زم لعكفسصاتف. 3) 19. 11, م. 48, را



 1 5000 1قمسمع» هد 'قخقثر 036 دععم

 8مورنونو ]كلت مععم طعام ةطتخعم 5ءاطات] الت.“

 ا 8 كارو تل ع 211 دسم ا. 1م عاعزئءطعس ةزمصع 156 ةدعط

 1 ليمان مس لعد 18[ج15 طقصععم) جاد معطصعم, عم قلق 1و

 دسم 1[1مثعمطش05 هدف ةءاعانءط لعلفق معصب تع 5ؤءالع عم 8ءطسلغعتل

 داز ور طعمنط“4. 1م0ءووورر 0064 هه 5ءطخ ءرتلغ جدعط هدد ©0711

 قمم ةزغم, لتع مهصمتطلتعط ةمقععم ةمئاكعس. ظآدص ةدهاع حشوت

 ضب عشت 9 (ةزعط ممتغ لعدم 5ءطخب نلغع دو امص ن0 ةصد 1130981-

 0 38 5ءاطخس ءتلغ ذم قه مموو1 هس ردصلا ماَشو 6 3661 0ع 8“
3 00 

 | رؤح ةيعط ةءطصس عت لصفسعز ةعص آععستف 2011 طلعوو ه0

 كل 06 2م 0ث هد هدئاطؤص نصل 028ز ءطتقعو ”0سصهتتق .١ ةلعطقإؤإةطر

 ب 68 مدل 0 هدف 06م طءماتعاتءطعم 8غءااع (يسللاب حابشولاو
- 0 

 يدع نب موس ىنب نم حاشولا وذو يدبنلا ناَيْيَش فيس
 ز هتعطغ ممتغ ؟0116- طآ>ءدغا1 ءطلع علا طفت هرم ع ماتنطل

 50 رجورع. 1 *ةعصع» طقغ 035 110+ ةحاشولا (معرع مممؤمص.) ةتعط

 5 ءطخوس ءرتلخك ةطععط طمع ععسعوصصعم. تا ؟10مم 13عوو ءاقعص

 ملؤمو مققد6 لمع د11 سمة سعاع اسك ة), لعوفم ةنعط لتع زءطغع»

 ىلع ةمععقتطسا, 0255 لع 3معوطعم» جاتك للعم طعطت 3 ةثررعف آم

 طا 1م 8ءيدعع هس 085 ةءطخ ءتلغ طةصصاع هدف كصعاس 1 6

 + 27 18ز ومد عرس ةسق نص طولك ه10عار تصل لانط عد

 هز لهرع هلعاوؤوو ةءطط ملغ دن, ةزع طئعوووم 8مفذشط هصق 111ءطقوس.“

 1 ةلمتعم. م. كال, ف ىو. نه. ١ 2) 1كقستل م. 399, 10. 3) ةكهص.189, 1 اه. 70 عو

 4) طلح. 6 م. "قلع. 2,
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 طلع ةوعطع رق لقصص ةا95 50 ةسكتماك ةققعدر 0385 ص ةءطخ و04 201 1

 038 ة206ع7ع جانت ام طععوططتمع. ىف ةمقاعطءل» 7علغ 510 50 مد قم

 0طقاتكعم ىاستس]عاولتع طوتعط[ءأر قهقو هع طوأ معصم ةسفدتكأ هدم

 0 ممعط اص 25كنعو 181غ 6عموءطخ علف تدع آتملكعم للا

 (باكرلل ع ِرسْيألآ هذخت كدت 1 15 طقم0عءأ]15ع ةزعط له طقوس قع لع

 كءاغ نص ءاةمع ق4كسفضحطسع. ةطنومص ةمصقأغ ؟نطتن[غع 0ع هانم ريل صانع

 تما ةي0غ عت ةزعطر ءاص ؟هدتامعأ 01 ءطعم ةءطص عملت, ةعصص هن تصطءلتصوأ ؟ ناعقاتأفر
00 6 

 20 033 .ذطصح لمستسس ععصات عنعر ةعتس 5ءطخ هن هدع دصتغ ةطط عمون هن طصمجم 3

 هرم وعاطقعم. اخاس هو ةممتععم 17 يطقاغتمور 6816 مز عة دصعط ةص عال 0007

 هدوم ةوتوءطعم .لعص 8ء1لعم ممل ةطععس (قمعص) 5ءطص م04 ه9 ةلغعت 50 ْ

 طقم ل16 1ةطسصع مح عطعع»ءدع 5ءطحو هلع تعطل عمم[ مقا1ءأص هم لعمل , ش

 تنس0 هجقةعاتعاط ةتصع ة0ه1عطع مق لوم لو ةمعط 151, 50 "5م تت ههق وو ش

 طعز لع ظءوسطعأامصع 01عمع»ع ةوعطع ععوعسمر ةدتاتع طق]1أ عد ه8 [ءاتقر ل 84 كا 1 |

 لدزءاغع»» ةزعاط ممعاطتعس وأو 016غ 1مءاطعتغ مهطصعمسر لعد 108115 ه5 ةهسوهلوع

 21 عمان ةتعطعم )ب صم 18نومسطةسلت ءاداع هنأ 016 ةزعط ةعاطقأ صح انين 20 ءأد 1

 82ه0عأر نطل قصت, 8 06 1[[هن مام ءعءاع 06و ]د1 ءطغع»8 058 آما ةءلصعو 1 1

 151, 50516 0ققهو هع طتعصمس هتعطغ 8[دو5 طقاغ. 1971 ةزص0 0ءقطقلا) 0م 11 تحسس !

 085 ' 4قللعدعسُؤب ؟ءدص هرم ةاتعاط 293 نا تعط ءزن0 ص هس اح ف هد

 016 طوهز لعص اطتعطغعمم اطعاتعطا و ؟هونءا1 سصع 0ع ططسهاتغقغ اص 01ءةولت 7 :

 1401 عات نط ر؟ءزغع» دفع ءوأهل غعغ طقكر هدم 016 1ك: ةطصاسصقع 0عق 0هرت مع1 أ عد 0

 لعم ةمادقو ععاعم ممءعطأع. :

 ]رو ةءطس و0 ]عدس مأ 11عام ةانك 8 آدم ءموععاعءاطغ, ؟ءقةطقلا قياس

 . ماتطسأ 2 ىخص زعلعس طقوعم 1'هع ععقءاطقط ا 00

 ]نودع 25 لأم طكدسك ممتغ هنمقتعت 5 طخ ت0 من.“ . 1

 اكن ؟دص0 ددغ لعم ظمأ لاون (ةنعأعا دطأ!3) د 1"هقق9) 7[51:56). : 8 0ةطوأ م

 از [كهوععن نط هس م. 108, 81166. )2  8ه4. 124,20. 3) 2ةا0لععو جوبا
 ةءطتعطاع لعو [عهدؤمف. 4) 115.6 م.'ةمغ.1ةر 6. 5) 1عكقستا م. 269, 25 ممع

 110. (ع0. كعم.) 7. 4 : ىظأم ؟هم آ؟ دلكعم ةغهعد0ء, 0عوووم قلق 2 ذو

 1 هماعععم ةعطقمغعص.“ 6) نك. 25024. 30, 2. 7) اكقصتا م. 66, 9 (1كمنط ط٠. ا

 1. طقطتم 9 3
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 سد 8موو جم لعماععم دمع هسه متعطغ ءاحكد ؟هدد امس ععأر تن

 0 عنخ 5ءطاوعطغر 86 هق 80هوو معطعمط علت ءلل) , ععتكععم

 6 9, 8. ممعط ؟هاععمولع ةؤءالعم هسعلمتعاءلتعطز " ةمغدتم ةدعأن)

 2011855: عم 1 هول انعاش مامر 80م0 2وطأو

 1١ [نموؤعيمءطت أل عع ةطقتنمغ هم هتعاطقر متغ 1[هفءطسءأو ةاومطلب“

  قوطوس ملغ رونطعءلغمع ةءطعوءاععم ةغوأم طعتص مكن

 13 عانس لك وسصرأ! 1225 ؟ءادذ 5ةاقصقب“

 مغوم 8كقنس زق 14 '

 ْ: ط ةماعلا 0عءلممءط] ةععسلر طغت ذطععم 2اةععام ةؤءطقب

 0 لبوممع ةغمووءم هه1 ةءاطصعا]ةعد طظمقوعم ةءطقس.“

 ةنعص هواسصفم .لقطعتن هس لتعدعوسص لكفسرأو 1طغتار 016 قصل عنود

 1 01 00 اقطع 0ع 1[عةسم4ءصلعت ت00 014 0818118 ءاتأ-

 مو 6 ءقدطع سلم ل عننع كطعص ؟هدعاتعات ءط عمم 050 0ع "هرعت

 .ةملعرععم ]كدر ءووأعم. الكهم ةغئؤصل ااذسم عءعقععم 00000 010

 م روع متوطغ تم 0عداععم. 1طم ةاقطسمم» ةدعغ (4ةسط ةء ررغ)

 نابقعلا تفل امك 2 بناَج لك نم فّيسلاب مهفلأ
 ١ 5م 1 هسا ءعزوؤو هع عع ؟هس ءعاتءطعم 5ءلاعر (!1هحذل)

 ه رقطمو» نمل 8كعمصعم 06و 1"ء10عم هسا ءأوعص لثع 401.“

 » معطسصوم طتوعحمك عمربم عمم ؟عمص ه8 علا لعد 17 0ءانع

 | 0: © هيد عرنم زمثو 1رءطغ عد ةاءالءد. .؟؟عدص مقساتعط ةسعط تاع

 ' روش سمامو ماده شر ب 21 ع 2100 7 مونعات ءا21-

 8ءاز10ءرددمع لع طه لعدن وعم ةءطص ءضلنع» ذم لعم طعماتعات طعم

 . 1ع 8ءابت10عمدمع: رر1ظد هغقددغ رصتغ ةعلمع» 5ءدسافو» لذع 5ءئأاعص
 . مصل طعس ءعغ ةتعط طتص نصل طع)ر م16 ص جقهاعت 2" ةزعط
 هم ةكعم 75 وعم.“ طلح. 6 م. آس. 63, 14. 2) 1 ةمأ. 20,
 ن1 م. 269, 2. 4) ذب م. 459, 6. 5) طلح 6 م. خس. 90, اًقز 19, 11

 م هنمق لععتم 2زعإ طءاععممأ اهغر هاذ قطقنعو دصع دع 5ءطاقعطتك ب

  رعمسم صاقط عع, ة5ءابعدعطع دسك 1"ط[نعاطغ هالاعتس طعلهعاطك.“



 ؟7ةرومد ةصعط لثء 110 211هلعح 0عق ؟"ةسع ا. اك تائذس ) ععموواطص ع 110, ش1

 طورت علوم عاعائطعو طمط ءضاطعأتا6 10, هم 156 هو 0هعءط 8طء”1ءععس0 2 ١

 016 ةزورستم ءق3ع62088ةعء2 20 عمهم دعوم. 1016ةع» ؟7 هدمت 5110, 0 قوس

 06د لك 1 ءعواط متع 2 ععقءابعجر طه10 هنععاط 016 عمةووععع 00عم عممتم ومع 8ءطصعا 1

 ][ععزؤ لهو ةص»ةءاععمق 2, طه14 قمععاط لذ خس لعن 76 مهمسو مدلل :

 1م 1ءامؤمنع» طتسقت ءطغ 154 لقهف ةءطص هل 016 11ه لع ععرتتتا عقعمعت 01 ظ

 ْ < ةط 00 ةؤوسلع 3) 1ةددغ للم 1"مقهع سنع 1رممععم, 016 6 مهمة ص يش د 1

 جانو لعدم ل1كفسصملع جمصاتعءاعاعءطقعمر 700 ن:ءط هد 03 عوعد طقطعتعو طماط

 ركوعط ط. عدطقتت <) ةطسغ ل36 6 ةققطعغعد 8[تهطقستست ءلقر 1مل عت هل 0 0

 7م ةطصو (2 عجم نم نعط ععطضةتعطغ. اتصل ت2يدطقتع» ةءطعطأ ةولمعم 1 1

 هءط ؟ه]ععملع (:ج0هغ1هص (طلا. 6 م. تحط. 9,31: كا. طقس. 981, 5 7.0 0

 رب ال هزتاعم هزعر ةءطختوتس عا ءد ل16 طرمصقعز نصل 860ةةعط 51 ةمانوب 0

 (ءاكأ د١ كاحص 5ءطخو ه0, طلق ه1 يو كيلا ني لاي 005 :

 طهر طقءواطقأو 02250, 0ع 0ع 8355 ععطق (شاّمع, ىاص 0ع 5ءطاقعطأ 7

 نسطقا معمر تطط1هقوعمر“ 1قهقذؤطم. 400. م. 59, تا. قرانتعا 18150. 517 ةلا طق سق#ا 1
2 

 هوط. 1" ععغ م.82, (60.184 7.6 قئناعم 1. م. 125, ؟.25) 510 ةصعط م86 © 1

 ىقطصت. 1 نعا. لعم م ءلاوع هصغعم ه5 ةطصغعم ١ نق ؟هرج 1ط٠دط 275:ه]عقْزز شو 1 1

 1[هماتس ؟ل. 06 00هءزو م. 66, ؟. 388: ى8ز6ء عماتفدعم كسدصلعم تأ لعق 5مأ 7

 عءرع 1ردصجعم 000 ةصفتن طعم ةزعطر 716 0ع طققق هصفتتسمتاب هتعاتن 016 ط1عطعر“
4 

 ( ةنطقستو طرا ةحانسو ؟هد برحر ءاعطع مز مهسملاب نمارتلا ره: برح

 ٠ اوجاوت انا ةقناعملا مم فييلاب ةلداجملا مث حامولاب خناعطملا (هك. لو مسقةطا دس 1

 دس آكذصنا م. 4, 5 ةلسلا 7 حامولأ عاوشأ 1 ىماوتلا برد كوالا 3 0

 لت6 هءاتل 0 عسدصع ةانق 1كهوعع. ءطس. هع رم. 69, 12 1.: ىاتص0 ة15 هع 50 - ان

 1ع واعر 7211 ءرع لقع 1رهممع ؟هد ةتعط نصل ةدعطغع لعدد 6 وصعدت يفلت هيلع ه سس فم 0
0 
 0 ب

 هنن 20م ةعلص 5ءطخرم»0غ ةتتق 06 5ءطعأ0عر د داع هو ذم ةولمع" 11820 انا

 از ه0. [[هدعع. م. 60, 016 ©1هووع عد ؟. 48. 2) طقس. 219, 105 221,39 35

 49, 5: ىهزعغ جهعمم 05 عاعتعاط ءةةمعتع 1[ةعءاجمالعع طععفمب نصل 11 طاةةاتقأءط ل 4

 طعم ىتع عع ؟11مل, عع 016 ؟؟ هالك عد حصص طآتصسسعا ؟هد: ةذعاط طعم ]381.4 3 5 1:

 221,27 7.82. 4) 1م 1[دد0لعسد لآ هطقمس . عل. 1!"عوتانم 7. 52 ا. 8. 0 |



 / 6م ةءطبتع. 5؟ةطععمل عووعم طع (كدصقمطو سك تطص 10م همه

 6 10 صهعأت طعم همز هل هن[وقوأغ ةعلصعم 2ةدمصععا, 2هعتطصس 0عمح

 78 دطص جتق 0ع 1116 0عو 35د( ء]1م هصل مدل طم تم 016 ظلك

 : 7 ش هم هد ةطصص هصقل طقصل دسم طصتغ ةعلمعسم 1كهمكمعط لثع 8كقةمقع ةسك

 م4 - 6 ءيمعر» ىدع ذم 03 ءدوسم ]لكمسمل]ع قمع 1*عومب 016 طتقطع» -

 قمع الدممع طعقتعون موعلعم قعر تع طتعمد آعمتافلم ”ةةدؤعشم

 مامر هم 010عو 700ه ءط هع ذم 5قطع»عو © ء1ةطصتمد تلانلا عر

 م8 717 كط.

 1 رق يعط جب قمع 856116 ةطوع 01غ ؟؟ءتقع 0ع جاكعم 1801ءطغو

 رع هرم 6 ةانذة معلم لعرع 5ءطخص ملغ مع متعطغ دبع ةةصعص عاقص 26

 ةططقمعأع مسوعطكر ةوص ل عم ه0 عدت" 016 طرهصقع 0ع» ١7 عدعططتسع م1عاق-

  لعم 1]6هووزوؤوص 2 ؟ةءوصالطفدأ لتع آممعع هلق هلع 0عو 1"كواتموق

 0 اكو 156 0314و ءادع []ءطوم6عزطسصعر ؟هد 0ع ةزعاط لتع 2166 20ءوزع

 . للزؤ معطع دم 1ةسلع لهم دمع نع طلعتام قمسوملممع),

 . عع معمم 5ع ةتص0ل لتع ةءطعص لغو لثع 8ظمعووم 0ع 18ةرراعمعم“)

 اَنَقداَنَح 211 8عءاطقسعوم دق تسل هسفعمع 8ءطصس ونلغ عم )4, ىف يلقعم

 ء ظمسع ذم لع الآل قوزع ؟)ل“<- : جسغ لع ةصل عم عمات 0ه* 100 ةهععط 8

 نع لعم ءطععم» هاامغعم. ق4قووسمس ء] "قطسصت هد ةعلمعسم 5امسصتف 7) :

 ١ ليعطءمع ظاسع 831ءووغ مدع ةطعع لذع ةءطقسأع لو ةءطصس ملغم ؟).4< طوع

 ى ءطد“. هنن. 111, 12, 11. 2) 15. م.58. 3) ظفص. 68, 4 (؟؟ عنو ؟هم ةلح
 اذل, اكمط.:و 7تاع.). 4) طتح. 6 م. 2صط. 15, 48: 153. 11, 165, 4 7.
 ةذص ط. (ةط16)و اذ. م. 168, 16 (طتءطعسم ط. 2310). 5) اآكقستا م. 621, 14 4

 لكشتس ماعم هدذغ لعم (0طغح» طع طعمتءاط (ءغب لمهقذ <قطقصس تمطسقم ط. همتعطع

 فاستتطقلاوط ر 7؟ءاعطعم ذطص همكم 0ع , ةتعط عد ؟ءنةءطقمموم ر 6

 م7066. 6) 110غ. م. 305, 7. 8: كك. لعد ؟كن8 7هص زكوط ط. دقلتتلع

. 282, 10(: 

 2 ىللزء 8[عموءطعم ةزمص0ل نصف ؟عتم0 هس 12 ةةمعاتجتلاءدب

 [لنسو ةءطقغئعم مص 016 5ءطسويسضلغعع هصل 016غ آرهصقعم.“

 52,12. 8) اعل. ءةمعص ةطصات كطعت 1 عرف ةص عم © 1. تص0 1181801. 37.8.
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 (10هةةزؤ6 ظصقلمأ طتوتس دصتع لهم 6 ءععسوونم تام كس 8 ءطقص0]ط سمع 5

 اصعلا ديبع ةسمدءط 81ه ), طوهاوطغ 60 عم 77 هرتق مانا ل 2- 1

 هج 100 ص كجم : 1م0ءووءد مدع ص 06ه 8ءةةءطعقماعتسع ةتتك 088 5

 هءاط جدعاوزعاط اسمع 566ةزععستسع 063 سطس عأق ةصح ؟ ءهنعاءزعاط عاتص 1,0

 ةملع 7 حقعم طعمطوت طغقعأ ةعتمر عمد هد طقءطقأع طسطصت 0 .ةمسقأ

 معارج ع1 عصمة هدعاط ةل.

 2رانح 13 عم عز ءطط سمع 068 8ءادحع ءت04اعمصمرد عقر متع 7؟ء1عءاطعصم 2/صطقتل" عت 7 و

 نك ؟هرعا هت ءطغ2) : 1

 ىاعاط 0هءطقمع ةزعب معمم 06 [ءانعإ ؟؟هوعصل 5 ءطخوعتن0 دنت الكب

 دتو, عدس اك هم صممه: ععوعطت نص ععص, ةءاصد7 قا ةءاعق ؟؟ةالعم ةلعات

 .١ يزعل عمم لهو 4 فويسلا لاَلَظ عع ةطآغو ه1 ءطفتس 3 17 هرم 111سم

 01ءطغعد اكهسصرت1ءعو 215 8 عو؟وطس هل 184ه عا (د006 11« عار فلا

 عمعط 1م ءاةصعمد 1 نقع ؟هد آم هل نزال 3١ منغ لعص ل1 068 7

 جامد ءد ععوأم]1غ ظصللعأ :

 يل[ عزم ظ[دقن» 154 همومنا ؟هدن 5ءاطهذأءعد 0ع 5ءاتتك ع“,

 1آهدرح نص عاك حدصمأ ة!صصاتغغعت 063 ط[1هدلطقح ععص ؟70هآلعق.“ ل

 مسك عاعان طعم ؟هوؤءل1 مدع طعضدطتغ ل16 18 ىقطصسموع عا 8ءاطخا ءات01*

 ولو 8روونمعم هتسعع ععوعم 016 5هدمعمطتامع ةءطقامعم0لعم 1)ءءاععر 5 91

 د. 288, 7 3. 1. ؟هم هةسعرع 51116 طعصر, جم 01 ءقعدن 25 ععاع طعم 016 5 طلو 79 ,

 ععامونعص آ0ءءاعع ل16 علم 156. 56ه لذغ داعم آط1ءطغع. 116 ةمةغومنعض 1

 1طخف ]لمص م[ءوط1106* هم 016 آد لعدد 5ءاط]ه عا غءتقأقتنط 120 عمت

 ونعم 866116 ةسعط ةدحب اعدم كومعوم ومطعم. 8عقفف» ةةقغ4: 2

 ىآانعن 5عوصطر هاذ هنصمقعتعم 18مم ءعنعص ةزعط ةعطعطعم0ب

 1116 نموعتم 5ءاك؟س ع0 غنم لأسر

 ار 12ءا1 زئدعط , ل 8015ءط-ةتتهط. 20 عوز وعصر م. 28, 1. )2  1آ0159.6 2م 2
 211,1. 3) 8من 01. 128, 8 ؟. ن. 12هةءاطء "هنو ةزءطغ اكقصتا م. 308, "

 0عرع ؟دسقصتع اطقم ءداععس م1“ ذسد 2؟ءتامعص طعضتقةءط. 4) 1106. 61.1

 (ءاك. همعط ل[ءطععمر طظطعأي م. 32), هدف 1ك. (ةستلععا] ظءفففس) 111, 22,9

 48, 00 .1٠
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 ١ عاملا قو ةمصاعلم اكوعطأب رى ةغعصمع ؟ةلاعم » ٍ

 “) مه ةعارت هدوم طعدع دصق طتص

 : 2هد تم 0[8هغءمعطط# م0 هموعقتط»ا

 م طتسسصع] 156 ععكمطعص 0هععط ؟[جكع انتم 25 طعالر

 1يهممعسفمتغمعم ةتسص نص ةصقاقأا لع ةزمعمع [8[ءورم7).“

 :مموءطءد0 يقعطعتمأ دمف لفهم 81144: ىكغطسط, 0عموعم 8سم

 هدم قمع 1ةعطعاملعم ه0عم ملغ ءلقوطقهمععسص 8تستعتناط قاتم 1

  46مى عاطت همت عدن سوعطغ4.)7 لع لتءووص 8ز10ععم عم 6 تصلو

  06ةلاةملتموو ةعءاجمس عم ةالغعم 101ءطغعال 70د, عطق ةذعر ن2 1

 ءطلقعطغ دا ةعءطق10ةعمر ؟هد ةمعس زم 11مقغومصتوو ععطقلل غمد '!'ة8ع 8

 قعد ذو 8ؤورمع طعمو مرا ءععم ).  (ةودثع 1عطغ طع ةءطمص قةصعص 1

 دعاك, عمص ه» ةدهأأ:

 لعلعم "1ةععر »0 لتع 5همصع لقهق 5غةسانععج ةا]1ع ؟ نطلع عا.“

 علو 17 هقع 0ع 1'ةما عع وغعم هماعتع لعص 1'ةما معمر 016 دس اكآهطع 5

 1 01يممف ةعس (ءعمع» كاأدصل طقاغعم , ةءةؤنئوطا 8 طوب هع

 “ 06جا عم , ةمصج0ءرنص ةمعط نت"ءاط ةعاس آل يطقالأغصتقد جان لعطتر, 11151

 طعس 8ءاطوصس 0غ همم الالكمص اطعوؤءاطعم ؟ء» هتان ءطع 8 مت ءانصح ععطب 218

  610218همم ةملع 76 متطسصعم اممم. 125 ةءطس 0غ ذوغ لم

 لهطعع قمع ىتسعاتعطع 2وقمدتق ءدانمم ىيققطتتب مقةطععمل هد 6زل. 

 مانع ءةمجعامع قعد مع ءرتوم عمم 1عاطعص 0ع 11 وعض ناد هن هع نكن تي 1

 عت ظمععم» 028 18 مزغط ء(مم لع ة[همأ داعم )ح ورمز ت4 عم [مصع عم 1 :

 غمزة عمو (فعاور) ؟تاتعطعم متع. طقق ةءطو ضل, هتعطت 171 065 85

 >1 © 6ةماواععت( عد للدممعف ؟), زوغ ةعلص (معدع» © ءاقطتخو ذص 4

 ل عم عص م ىمطأا صتغ ذطسص هالعتم ةمتمسمسغر ىمعمص قةللع ؟ةللعم 9, ص

 ١ لوع 1. 8كم ل91, 15: 2/1: 3) 15. .4) 3كم 17, 17.-8) هدأ.
 :طامعاطأةءانت10ةهمدمع دض 1كموعع.ر كد“. هر م. 2,83 0.8. 6) طآ7عع (طغعالع)

 خ06 جسعاط مصاعع] ععمفممار زئعمص 06 1610 0ءعو 5ؤوصصسصعقو ععقواافص

 5 ه0 128, 4: ه4. توعط معصم ؟عيق زم 0ع 01. 7) آكةسنتا م.

 148, 8 7. 0: 9) 15. 48, 8 2: تن.ز 96,16. 10) 1. 84, 16
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 8ءوعءطقكمور, رى عمص 1كعأمع» ةءطقنمأ1), تم 1ععدسق , لع متع قل

 101ععملعسم 1 عوع عععاقطسا 0 ( 4 ةطط 0 م

 مالسلا فيسلا ةماصمصلا ىلع يني مو هنأ نول

 ,ظظتس 8ضعتصلب لعص ذءط متع (ةسفءطتع, 0ع عواشسمءطغ سصتعط هع

 11 كت ه ةءطخع ملغ ةوسففشسو, لم ؟همدمعمغ هع.“ 3

 4مم0لعرع 6 ءاقطعغعم , 016 0ع ل[هدان ءةصاك لعل" ةتق 502 ءتوءطسقاا 9

 لذع ذطص ؟هامفذعم طقطعمر مهعطغ طعم 03ق ةءوطخو ىلع ةدخاط ءةطتضاتعات © هانص#

 طاقسلعؤور ةءط]تعووو هن متغ لعص ةءطص لع كم 8ةصقمأتوو ععوعم للا

 لع تءاؤر نصل 08 ةءطصسوسلغ ؟هعقتاط دذطص هتعغ هس 1'ةعع 3و 86

 مسك ةطصات ءاطع 9" ءنوع ةوزعغ ةزعط 4قؤدصادتنه طمتأ كدنعطت اهماعععمس

 طاوصاععم ةءاص ءلغ نصل طءوسمعم 8هموعم ؟). ىم ةملعنوت 5(غءالعت 1

 8ءطخ ولك لتع © ءصمةودوصدءطملا مصتغ لعرص 1كدسوأعأا7”), هه طع 0

 ىو ممم ءاطصقا طقط* ذعط ةطقمل, كم رمانة غ5 طقوسه لمصمم مهاب مدب

 150 هام لكدم ءعأ ؟وسع ططعتتت © ةم08ةع, ةاوجاع نص0 ةءطصعاا,“ ْ

 006م متغ قعد 8مهوور 71م ذص 06ه 1[ةلعفشست 7:

 يآلل1 6ع طءزلعص ةاص0:ةر ل14 ةآءط جمع علقو "اتق[6ب

 امواج ععممسع ؟1 016, 01غ ةممقأغ زعاط ممتغطسقطتتت

 او ط[1عتاطع ؟ععم هم متت هع هتتعط 7615.4

 آ«وع ةلكومصر ةعلص 5ءطخ و04, ةعتم 1085 ه0عع 1كم وعا, ى0هعت ؟هطآ] همعط
4 1 

 ةصمعع ؟؟دقع هتك, طئالعصم عاعئوطفدس مدع م 36ةعاع7) 0

 80 ]اعوصر ةق :متعطغ 117 نص عد د وطتم تا 0555 ظآهص 01 هم منعت 8 8مم م68 هل

 ةعزس ةءطحس هل ةطوءامععم ممصلعم. هد ؟قلث ستعلن تطوماتعق عمار لهقق كنب

 ةطست قف 5ءاطخ ه0 ةعمدطقتت”و ؟هد 0عووود 1[ةد0عدع ععط»ةعطغ 5؟ت10عر ظ

 و طقطع ]دصعع 016 1"هععطعس ةسك 0ع 5ةدعط 20 م 37 1

 ار 8و. 38, 5. 2) ا56[2عم. 7.300, 7.20 ةودعاأ 708 ةءزط ات 8م هم 5 7
 6 ءدمدوو.“ 3) ظآحس. 32, 2 ؟. د. (8ه50 ط.مقفتط). 4) ذم. 384, 10. 5) ةطء 161,
 6) ةدعرر طق. هم. 11, 186, 12. 7) ظآحس. 845, 12: لس. 6 م. [صضةقر 4 8) ؛
 ةعءطعأ0. ؟. 10, 4, 85. 9) 210. 23, 8ز م. 0. ©]1. !8[هدعطقطسسسف 0عققءاطوم 96
 ةدماععمم طعأ 2س محصسم ة. 61. 23, 14. 10) ةاققعط»# هل. ىطاتا. مع 107,8. 4 3
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 ١ ه4 هو ممعاوؤودو 8ءونععلم مدعط قعد آكدصمأ 8 0 3

 لعمصفءاطعم , تع قعد ةءطص ملغم, تع قف ةمعط ؟وص 0ع طقصقع

 رصملعب همكم لمص 81146 لم 1دوعمغءو 2) همل ةولسع» ةغا1اهصع تاع

 ١ ةلعم. طوطعت ةموءطعتمسغ ةطصاتعطب 16 00ه, 0قق 5 ءطتسوأ0 4

 1ع« 06و ةلوصصعم , ممعصص ؟هد ئذطصت ععقدمأ 710 , 03ق5 ءق لعم 1متطع

 ةزعط معطسق 2, طق10 - نمل 02و زوؤ طقمفعو» ح زم 06م معمق آكهع

 ىعوررس عو ةزعط تطعم ]د دعقهغ طعاكادعأر ؟هدد اادمصع عايد "1 عقصلعع علل

 ١ زن 3) دس قعد ج1و5لجمد ؟"ءتعع ةردتك ععاوقفدعم ت04, ةتعط

 مم 5) - 1[هغعمعططأ# معصصغ و 559 ىوودقا ان ماك )ل. - طتعووعو 810,

 نك ءزرص آبمط 06و طصتغ معدن عمفعم 5ءاطكب ءىلغ ؟ةعوعطعسعت 020 69

 كج عد 0 ع 1ةلوصصعو ةطعتعاذر 510 جاد عاعتءاطعسد 25 ءعاعع همعط ؟ةلاعال

 د6. قزم 8[وسممو-طن ءطغوت 7 ةدهعأب 0385 5ءطخو ولع 5606 صتعطغ ءةصعص

 لعد ةموععم , ةممقعمم (ةعاتعط دمع 1عقملعو ععققطسا. 4معط طنعتم

 ءلعن لتع ةاغمعم آنزءطغع» ؟مرد لعم ةمقغععد 0ءمطمغعصر آصلعدصص 1

 208 آنورون 0و ةءطخق ءلغعو طلق عع انمععوقأات ءطلعتأ هامل عورم 5

 5 ملزم 6ءهز) لعودة ءاطعم 181106 عاطف عم 00ع هو طمتغ قمع .ة20ةانعم

 طعم, تع ة[مفاتس ط. ةلكسه110*) :

 و6 كص ؟هالعب قدم 1112 عذر 50 (]طدغط لعدم 1كمطسمأع 7؟ءطقار

 ١ 8ءطوعملغععم ةلاعم 5ءاطقلعا جدسصم 1طسط ءماهأم طعقعط ءءلار“

 :ه ذطسم 113355 عععوم قسم( هس 113156 تهمءعط»ءلطعسم 9. '؟دمبمعقمتر

 ةموع ةنئ]1612) جلو ةوععممةعاع هم هطتوعس 181106 0و 5ةءطح يلق

 ءزم 1"جقؤوم ددعمسمسأب طغعمعز ءطصعأ ه8 دس معا" 3006 عد 215 01285 2

 ١ 1001.111, 48, 21 (8ءفؤؤم»ع ط. طسنخل). 2) طوس. 187, 17. 3) 0طصساعك ءاملطسقت“
 ,.م.58. 4) .كفسنا م.52, 90. 5) حس. 469, 18. 6) م. 78, 8ر ب اعمقمأا

 م06 117 معطعأ :
 رب 19 01:0: تانقععدرمز نط ؟هج ةطص 0هق كموععومعنمع اسك

 ةنومص ؟هعغم ممعفهمطعت» 0ع ةءطقصمسم 0ع 81ءء:ءةةلسغا.“
 2359, قر هك, 810غ. 0. 5كك. 81. 8) 210. هس. 5ك. ةقر 1[. 9) «0.06 6ههزع
 . 28. 10) ةلطدطخغمست# 6. 81هؤئوس. (1. 64, 5 ؟. تن. 1!) 5هعون, طق هنن. 11
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 سد 8قعطعالر اعلا مانع ل1 ءووص 10ءءعماععأو طاعتطوطد ع 1811

 لعلمعط هتعطغ طءعوعطعةساكغ: 0هق 5ءطخحب هنن توعطعتسا ةاتعط م06

 20116 06د 8[ةمصعو. ظذم طلوطغو» لن [[ومذق 2 1ةودكر م ةسنط 067

 هاموو 0ع» قسم[ ءملعص هي[م1عأ ةهغ, ؟هص 0عص 5 06

 1"ةععس لعم 1"جن لعص آند 1 ةءطتعل 251ةءادعدم ةسوععاةد1ععت 4

 هزو 8ةناسصسع طءمعوم3).

 ١ قس 06» ةسلعععم 5ءزنع 110 160 عرمتس 0ع الدسم طمتغأ عاتق ؟

 ؟ةعاتءطعمب تس 5ءطوونل؛ ععصفسسا. 1آدعمص 095 5ءطخب 06 ةزرصطهاتق

 ةعامع» 5ةءطقسلأع هم امل تصعات ءططآعءتأا 0ع ة[ةصصسعف 5 اق هلل 0 1

  ممصتا هين لءلعو ظتلص 0 ععصتقو طعوزععأر د00 ؟ءقطقاط ةطصص [1ءطغو تا 7 3

 مععصقع. 52:0 6. مققتط هده“ ظ

 م1 هدأ هع كم تاعا دمنتق ةسوعر ضعلعطل ةل*5 نطل ع17ة20

 11 1 15 ك1 5101:8108 ءاد ع8 261:8 00د 000 دب“

 0 ا (مسط. ه. لاض): 1

 22 ياكم ملومسر لهدم 5 ط1 عاعزءطر هم ةعطقت"# تصل ةعاطص عضل :

 لك عند ا1كستعمو, ةصص 0همع متعطغ ]1دقوؤر 016 كنطقغ هتعطغ سعت لعم0 3. 5

 ىصتف ةماعطعم قملعم ؟هنعاعءطوص» لتع ةاغعص ط1عءطغءع» معصم 1 :

 ةورححم ؟)ر معص ةكصمم سقم 7), سعم 11ةيتس دصتغ كعمص ةءانب ه0. م .

 يزل هذ يصدطقتس *) دس 8ءعمم لعموم متغ لعمص آس 01ةءطعص 5طن ه0 7 "81

 نصح ةطص نعم ؟؟هنوصع عقم 1ءق01ءاطقإغعد هسفعت» 0ع 1" عالنت ءادعم كمل تعم

21611221262: 31 00 

 ا) ةوعور هطع هن 11, 7 7؟. ن. 2) طآفس. 80, 10, 3) 000 نب 8ك 1 15ةّقو 8
 4) دس. 825, داك. 5) 8[هغءمعططث (م. 800, 7.21) هعمصغ العم ؟هد تطسص 0م

 يلام ةءطق أ عقر ءامع 5ءاطصعت0ع هبص )علعع 535.“

 6) 8آحص. 40, 6. 7) طلح. 6 م. ظكصسص. 1", 81: 8) 1ط. تسطع 17, 306. - ةوصق

 ةغءااوم 01 6مءو ؟ةمواعتءطو سصتغ لعص ةءطسوساغم: طعس. 499, 17: 281,1

 ععاو 00 345,95: 269,6 7. 02.: 8106. 219, 5: ل 2-1 5

 دل دف (53 ةماصمتم). 0
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 5 ةورم 8 ءد 1ملتودف, 05 ةءطقسلع متع هل ءطغب

 - همام ةءطخو ملغم هي تطعم 11ع10عم ةعطخب ءاغ1) .“

 ١ ةدرسفا 2), قف 8110 هو عت وصلي لعم © عدت ةفعمعم ص 5 ءاطتو

  طوصمو» 016 5ءطعت0لع 0ءووعاطعم هعممغر ؟ءنعاءلعطغ هم هصلعم لذا

 رصتغ لعس ةءطسءملغ ذم لعم 7! هع ”) :

 1ص عاوزعطا لع 1آ«دوصحقغ معتاسعو ةعطقسأعم 85 ءاطوو ه0.“

 ١ 8ءمءاءطصسمع قع متعطغ مست زو عع طهوعوتع, ةمهقععم ةمعط د

 5. قطوعءوءطعم ةدجودي 03ق5 028 1106 فيس جمعا 2ءروودءمصقسع

 كما 1201ه صعسطصتم] ل“ ٠ ناميلس نب فيس, أد 1811 فيس وبا

 ّ طفت طاعغ دمع ةاسسانهدل صح [كقستا ©, لهقد جنز ط. ص نهد مآ

 1 110 5. "ةطلنضاصعاتاع ةعاعت هلييع و زابلم ال ىلا ك كفي ناجع نا

 ل 1آدعع [ةاونس عدنان عطر 516 طفعاتهسصتأ 1ةغ, لعصص (نطقال1ت0 لإ
0-2 

 من

 هاد هند ا31ءاعكاعدم , لعم 8ظءعامم دعم هلل فيس , عا26 8؟2ءزعطساتات

 0 1016 وزع هو ةءعطعتمأ, ؟ان١ همهم ععمءاءانمءأاع 1ة1مصتقءطفع 8[عوم-

 00 طاتعط , ةعمص ىنلطو غم3ؤ6 ةدعاع هم ةعتمعم 5ةطصعم 7

 ص يل ا 01 داو ةلودلا 100 ةط11ءط

 ناعم ]نط عم 0 2. 8. 0[1غءعمعاطط1:5 ةمصعت» طعاععممأا 787.

 0 عءلعطمءا عاعتءطع» 15 ءتوعر د16 ةعلص ؟ةلم ق 1 5

 هلو الآ هطق محد 8 .ةصقر 1ملعص هع ذطص اص 1 112161
 اع >نام 7 نع

 ا ا 6 0ه(6غعو معصص(. - 1آآه5 لعم ةسقلضتعاك دنهملا نبيع

 0 عم لءاط76 عع ؟ءيواعتءط ملغ عع 8ةؤءلل1ع ذم ةلققعطت7 (م. 265ر

. 01. 2. 300, 7. 

  ياكو معزقؤ معتم 1*معمصل, 0هق 1م0:ةءطعر تام ءامعم ة5ءطخ ءانل غر
 روق .1م05عم مزءطغ ععقءط مت عل عر 0هق 01 طءقءاطععتا.“

 2, 7.18. 1ع 1116أ 1ءعوعم ؟؟ءعتو هم متغ كعمصص ٌةءعططم»: 8عا معاط ع

 1 نمل ةعم ؟1ععملعم ملغ: عت مهعلمع» ارمصمعإ] 1ه 0ع 10886 جد

 5نجوم روزا ءأم مم0لععوو ظعلممتعا (81 مف ط. اعناهتط) 0ةقتع هنا
 لوقو لور قروطورم طغت ةةطو ونلغ هصق آبمممو ةعطصم#. 3) م. 304, 7.2.

 ةسنا م. 599, 15. )5  د. م. 699, 8. 6) آه اهسلعس اامط. ه0. 1"مرتنم م. قا
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 ع. آ.) مهدالب ني ير و ل ى لهقو قسمت ذطتع طعقأع

 نتن ةنعط ةدععم : طع 4دعدرم1وا) هول“ (ن جمعات داود تييرع 06 1

 لوقو 0قمومغع» 01غ 5ءطصعت 0ع ج15 عع ؟هء[قل1ءطقأذو '1'طعتا 06و ١

 ممر ةطعم هولي ع ةمق6وع 11ءكطاوع عولأعم هاتف 06 هممننعأعم ها

 ةمطقنع طتصتطو»ءز هذع هلعص ةسعفط مص عم دافع ةمطعملعم 1

 عد ل8[جمصعم, 116 5ءطقسأوزمد, قامت 5 1م ؟هد 0000

 نعااطت ععطاةسعاتت 55 لعد ىاتقلدنانع]ك: روع نفيس 21 :

 لص لعم 2دجول1لعاعد 0ع» ط1ءاناع» جلف ءطعم 5ءطخسءان06 نطقه ]

 1عمئوععمسم 0ع ؟هءدصع عمعضاعةصصغر هع هو زمقماععص هع هتعطأ

 وكتع لهق 5ءطس و0642, هعأ هو ممثل هته 5ءطقسأو لع نطو ل

 ععامعر» ةءطقساعس 2دقعبو ص آكتاقط هل” عئفمت2) هزص ةءانق" أ عق 1 1

 هدعاأ ؟هم ةاعات + ل ( (؟ قت. 8. دوذ): 1

 ىدوخم ىفيس غلبي ال ام غلبيو  اًجاَلك نامراص ىفيسو ىفا
 ور 512115 0 طوب سعتسع تانصوع هسا مصصعتس ةءطختءا0, 0 6

 ح[ءانمعم تدصوع تطوع ذملعمد معتم ةءطخب ن0لغ )4

 ةردؤاءرعم ]ن1 ءطغوربم 7160ءع» لعدم ؟هعوسع هد: 85ءطصتقأعام و هرم لعس

0 
9 3 

 آ[1686* 6

 از 3[ه6. ن. 5ع. ةؤ, دل. 2) 2[هغءئص. 156, 4 ©. هير كك ذط. 148, 8: لآ:
 10. 3) ةطوعءووطعم» ؟مم 0ع قنا 02251 ينامراصلا (5 طل ه0 كلل

 نمل ءةمعست آ؟ هم ممتعأ طءهأ "ةصاقسو (11597. 6 م. م 20, 18) :

 ! ىآاعاط ةوط كعسص 1'ه0 ذمتذ ةسعع وط] ضفصعءطعو 1[ه4]

 8ءموممعمر هسطعموصخءعا معتم 5ءطعت0غ ؟مص 5(ةط].“

 4) 8كقضت. 129, 9 7. 5) 2106. (م. 225, . 28 3. 290) ؟ه"عاع1ناطأ 0316

 آمصععمفم26[1ع نسل ةءطقس فضل. )6  1ك. 11, 475, 19. 7) نك طقس. 129,9 5
 [كمووت, [توطومق. 0. طفصت. 1, 285 هس هتمعص ؟؟هجف ؟هص 111 8) اطلسقق 5 غ

 (ظحص. م. 182, 10) طعمصغ ةءلمعم تنوع متطه0, ىعتنصع 1"عهتاوعر ك 61. 9)

 ةةصقس (فا/هعطتت هل. مطل. م. 276, 4ك ان. 5 ةوعوتر ءطق ة آب 85 - 8
 038 101 ععص 062م قققعات ةانق : 1
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 1 لورد طتوطع ةموعقتطمعوم 1؟ةلاعم لع ةءطقتلو لعد عطس هلق ر

 ذلك ةعادم» معءطمء10عر هطصع ؟عاعطع هق جنس 181106 063 0 ءقوعه

 هاطغ مدعاطت" ةءاجا همم اعممم 2, ذم 8ءممعطغ اعمسر ط110عغذص ةسلعنعص

 : قلعم ؟عاوزعطسم عدوكتمل0. قم طم تعمل عم طتءطغمم قمعط

 همم لعد اطلوصمعو ةمصصعت ا, هع 0163م فممص ءقصع 01*1عع لعق

 رتع طغت سس هصسف) :

 نلهطتم متغ كمعص طلكدمص, لعن, هاذ ةعلس 1معاع 2ء!ءاضأو

 نع طا]عتطغو عض 5 كحو علم عاءزعطب م ءصصض ىلاع ةثص0ل داق ءامأر“

 « هز عءارت عم ( ءوزصماتمع ر ' ءاط 1101197 , جسق 5؟ءاءطعس طظرعا10 مت لع

 زوعطزعاععأأ, ةمدمكعم ع لمعد لتعماعر لعس نع 6 ةمأع عمات دصصتعات

 ه تعط ءمر نعم ءغوص ةتعاط هص تصق ةاتع ةاعطر, لهق آرمط لع 1'ةم ءنعصب

 4 1ك وطع ةمرتءطغ وق 5ءطخط عل, و همر طخ اععزم ظوعط هم ؟ةطغعز

 2 1ع 5ءارعرتع 1و6 جمفر "ءافطغ 18عمدغ 016 5ءطصعتلع 031:*

 ص 2 كاعس 1؟وع لكل هو لمل (حاقم ا:مكواع ةاهنغ: طكطقأ) 401
 00 ءوغ ذا قمم "تم ءطقمأ نم عون هغاهعطغ 1ع ةمععغدر ةمثأ ننث11أ 286188

 عم هز ند11 طهلتم

 م. 634, 10. 2) ه0. 5ممعم0 7. 8. 3) 18ه ةكهسصععأا. 4) آظكقصتل م.

 5) 8ةعإت, ءطدع هن 11, 158, 4. - 8وعون, ى1ع ةمعط 21310ءاععر لع ةؤقتلات
 عر متسع قمعص هم0عععم ؟ يعاوتءطعم عموحتمم جم همل طعمتعطع؛ لعص

 .١ ةسأ لعم آلآكدعطق 0ع لام عاتمععر ذم ؟ءاعطع» 8عماعطسمع )علموط 1ع

 هلق 81104 عد لتودعم م0ءععم , ة. ككدتاتت م. 149, ةز 8101.م. 318, 7.
 ةم 9! ما. هل. طاح. 6, 4 تنل ممم 2,ءعءاد عوممددعم ععدودقأ: ىال هع“

 0ععم (محاتصأع») »16 ةءططص ءى0غ6“. 12.11, 22, ل1.: ىآل16 5ةطصع ةالساتسم»
 61 ةمعوصلعم, ععطعم 1[هدععمف ذص قلطتعمر ةءطس "لف ععص عافتعطب ةةصح

 2, 8. 06و 1توملععم طغلص 8ءوصعط لع © ءاتوطاعم , 1كقستا م. 161,4.
 1[هكدمددا هل. ظعمعات. م. 93, 11.: اآعفصتا م. 653,9 (ا8 عنو ؟هم 550

3 5 
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 701 جان1 06ه 1 118 هرم ءهدت ع عططم 61:1 عم 1ةؤر مان هنطقأل

 ؟عمطقلا هو هزعط طمتأ 0عم 8071م هي] عت. 108 طقءاطقأع آطنماد 5

 آلم ععوءط ةاعاطعت: عماغعم , 85 هتتعط 0ع 511"1 156. مىلف اكديمززأت

 (طقاتكعم ىطلم' م عاتاع كمسم ةعزمع» 6 ءلتءطأم ؟ةداتنانعر مط 5

 . طمتغ مهعطقءط]ءموصل عدم 2تمأوا عععاتطساأ 5 هلع, تلعاقساأو طف لوم 8*1

 . ععطع 1ه]ععملم ؟نوو عمم قلونقو قعم ةعتمتعوم 1701

 يالا حط ]داتغ1ه5 ةصتخاتعلع* 016 7 ةعءامأع 5ءاطهقتو

 لرورن [نقطععنر ةننعمعب 0عجد []مععقذناتستع 7؟ءطت"انعو 0

 معاد عدأر نص ععوءطقةغجأر 05ه ىاآعط قلتط 01811 ْ

 فق 80هو5 ععوءطسةءاعأ, لع 11ء1لعص دصتغ لعنه 5ءتتلا

 ملعطتر 716 ةلدعفوي معمم (هاالعاتطمعم اطآدصسم ها ةءطتالععم. مىلاعتض تطرقت

 نصف ل1 منعم !0ه1ج11 ذم 0ع 61هدوع عد عدد طعنضعأ ملغم كيلا 6 ٠

 06و ]رمانعو 001 ععا". 10165 هصاقمتت ءطغ 0هءطقتق عمن 6 هأقغ عد 3 ١

 ]نوعان اعمدصصسأ, 0385 016 []مععوعءا ةنئغطعتأ؛ طعاس 4نسعتأل ةسعط ذم 0ع 77

 اععز6 ]اءامعوزلت عمد هطصع 8ءاومتغا] 752. ملف 1[ نطقسصس 4 هاوس 00

 لكمتو .١ هاعطدزتس 2) طقصأعت . سعال

 اعط ةءطاصع ةص ةلطحلت]لعهادعع مطل, هطمع 2ومجع», هس قف 1مم 3

 1آدو5 5ءطخسعم0غ طقصلطقطأءع ةعطب هلق هطثو م اكمماطو مثغ لعدد عرمان ا

 وعام نع لتع قص ءقعملعمر هط لهق موطع دول. م قط 1

 ةدصسقفم ةهسقلسةعاعاتعطر 1كمتم ةعأ دم لومصعس 5ءطالفعطء معو ماحنع دصتغ مع 1

 (خالغ) دم0ل ءئةمعس هعودس عوز قمم ةد 0 روم ةقكلم) 5-5-0

 7 وعم 3 06 : 0 :

 آو عاوزعطوهطا 036 2ةهمععس موعطغ لثع 8ظءعععا] ط:10عئغو هم ولعل 0

 ا) ةكدض. 358, 6 رص. معطف 8. 61. 2) 1ك. 11, 169,12. 3) ذا. آآ, 169, 16
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 لم طلال اص طمطع» 71 نط طءعاععاععأت. اتدك 510 ذم ةطصلن هو

 هطصعأو 716 0م 5ءطسسول؛ تسكعت" لعد ممول ةكعم. هسه

 91 ٠ 8 وو ءتطسمع 3و 95ةقعم ةءاغعم ههعطسةطصأ. قمع ؟ةطعخعم

 طوممعال 7516 2. 8. 016 6و [صعت تالعفتفر ةطعومدلعنع 7[حص ات.

 هع اعلم ةنقأ ةمععا ءعأغر ؟ءةصص 0 111 6عع 0مم 5ءط وع 4

 الما و97 ءوعق دلع هع عممدطصس عم ععا وعن ذص قمع آكه0ع مخل

 م6 طتصتع» لع 8دغغع] 0عو لكمسععاو اطعع ةاءالع طقفأع ل

 : طلسم وق 8دئاعاو "*) ظدممعم ") 8هدقدقتتعا "), طومموملعلعتل

 . قاس قعر  ةحتلو وو ةعطق عم 1دن جاتو ور 11854 جانا 501.4“

 » ]ةققعم لعلمءاط 0تووع 8زئ46 ةدوفو» قعطغي معصم هي زطصعم لقتتانام

 ١ متطسصعم لفممر 085 0ع '1جملعنع لعد 2ومعع» متع ةطاعقع (ةةدمطن

0 
 تنل ك6 اج ل حو 298

 : 50 1156 كم ةصحطتءاع اقتل 0 81و

 5 طق نصل ]اك حرص عع1ع ةزعطغ د ملط 61“ 2.“

 ل عع لعد 1*ءالطعسنم طفعتمص 213510 :ةهر 0ع ؟هم اطل هفاتست

 عبس هوغوم لن ءطاع ةءلصعم ]ناك ممق عع وع 59110, 110 8ا-

 دو 6 .ةسعاب ذم 1360عمقهءااعمب 5 ةدص هل جان ل ءطصقلت 0 .ععاتاتأعات 791106

 نوعطتعم 2. 8[هغءعموططأ متطسصغ 0هقدعلطع مودم قمعسص ةعلمع»

 هع 196 هل" جا 12 ععام ني ما 016 زم آآز ما عسماعقاغ ةءطعتسءعم

 لزع رقمك هعمل ذمم ةهصصع»“ هم عم تع طتطاعملعم ةرعامعم.“

 ماعد 18116 هلع طتامتععم 6 ء؟هعاحأ 0 اذا) رم لعم لثع طنط( وسط عا

  (عرخلا رباوت) [وؤععاطنسلعص 4) هدا دمك مدن ععرص مغ ةعألو

 0. 438, 9 (كازر" اكفدصتا 347, 15). - ه) 0. ط. 06: [كهصوأعاتس, 8) 0067
 أم. 0. 61.1١ 0. 85. كزقط, 1عةءطو), ك ةدعؤ, 0) طوقمسر اعمجمو 2.
 ات 0. لع ©هءزو م. 11,5 1. 3) م. 115,5 ؟. د. 4) اآكقستل م. 849, 6

8350, 2. 
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 نم ومص د

 ووقف جم همم ةم0عنعم 51161 ؟هم ضيببلا وباود ععودعأ 7110و ل 1

5 
 ةجدط طومععت» [عقعول عن مم:0ع, لمصتأ هع هتعاتن 3008م 9

 11 ا آرمات, 8 8 طوصفوع» ةعاطعتلا؛ 5ءنلعص اقمصس 1

 79110ءعمةاهص0م1ةطن علاععت(. 8 ءطخو ع»لغ نصل ظوصقعا عامتءطعدس تنص

 طرعواو. لع ةءطقمأءع 8 هيام 0عوأم 1عوؤعر" زتقا55 07 موسم ور هع

 عم 5 ءطاقعع 2 710 مغ ءطعم , 0ط0 هصععاع عطا, له ؟عقام» لع مدمر ث)

 ةءاقا وه 0قق 8ءاطكس ءعلغر هطص دطق تان 2ةنطقتتعات. 1016 طءوؤنعسص وسمر هذ 1

 1ءزءاب اععلات عاعم (ةلسْلسلا ةلمسلا)ب ىبعز1 هزع دانت ةءطكا عدن ؟هددح همر لا

 طقسعس للعم ]آةمصعسر .قطععمل 016 طقتضأعم (ةسبالا) 1هنءطغ 258

 ىورلعم 2. 116 هته ءد ياعلاتس عمم ممصد لع 8وعةطعتم# 0ع 5ءطكك عم ,
1 

 هطصع جم 1كلعصو 016 5ءطخس ع0 مها1 مص ؟هص ةطصعت ها صمقغ 5مم“

 [يطوصفم تماس ءطلكصعاتعاط ةذصل ةزع اقع طلعزاعت), هزع عاوتءطعم قوس 1*لل 6

 1قون عم, 0مم اععزم 2لءزا هوما عام( ؟). 21ةئادمتاعوم , لذع طلسوءووم 0م 0

 كفّ بن

 0نءطقسمعءومر, طعاووود ةيعرلا

 اآرورع 2ءارور لمع جنم طقصمع» ععطق#(عر 10 ممتن هص ءاصتععم ةعمالوم

 ةم20عء15 هلق. 8

 117 ةطععمل 0ع طومموت» ذم لعص ة16ةيكئقطت ةءطعص 6 ءلتءطغعم مع طقاتلفع 5 ا

 ةماعاغو 8ه0ع6 ةالعط ورع 8567110 مدع ؟ءماطقا ةصتوددصقفلد1ع ةءاذعد هموم قطا. و

 مطلعة ءطفغود ةتمل ممعط ةثء 8غءالعم ذص ط©لسقس لع 1105111[ عار ىو هن طفل

 1م ؟كتاتسل سمع طمثأ 8هععص نم0 12 1تاعم, 5210 متغ لعدد 5ءطخب ءنلغ وفة

 عمصفمسما سلعل. 0 ياتطسغ متنا طتعع ةطعع ءدعصكدلاف , 588 هاعص موس 2

 طويص عملك كصسلعر 0قق 1"ةطاقص 06م ةءطل1لعو دس 1كم ءمعع7). 1م لغم 0 ١

 © ةقتعطغمم رومان معتماعمو قوم طوصقوب , همس اوم ستغ هدمت عاعات كمت 2

 تطستسع لعو عاصف, ةعلمع 56116. 1 >ةصصقعا ذقغر 285 8 77 يطق طق :
0901 : 

 طومتوت» نمل ةءطتال ةموععطتر 1"مهواوعثف ؟) 8ءطقس معتم, 0ع 1ءامغع»ع ةعث ةءانعم

 ا) ظحص. 204, 8 م سنع 2) ةط. 61. 358, 18. 3) ذط. 858,18. 40 27
 6 م. تدط. 11, 11. 5) 1. 14, 15. 6) 0طق]ع# ءاقطستق»» ه0. ةطا]اا. م. 123:

 7) 8دو. 8ق, 9 2: (ةقانط. مسج 17 8 0 قطان لدم كل 58 اظذمل. 20
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 اهم, هاا 0هطتم هد معقعلقت»ءدر 0385 ؟ةحصصاخطلت ءط 0ع 4

 صح عازم ةرخعوص ( انتر: ودعاط مدع, ن0 0883 رع جان عع 7/علغر 3118 عل"

 هم 6 ءلتءطغو ةؤئسصتصعم ور ؟ةماعواأمدذ طغت لعم ةصععوءطعسعت 4

 1عرذ 01ءاد لعرت 2ومعع» طعمعلأ5 ؟ءةسلمقم عا 5[

 10عملعمص رعيزسكلمفد هصك لهع طبعاعم لع جاغعص ةعدطع» دن هم عالق

 7 8ععدع هدأ 031غ 5م»ودعطع. طلع فصاووعر تع هدع 1ةماعناعءأأ, 0

 همر هع هد لمت حسو 1جعازسم لعدد ق4معوطع» ةعاطعتنر ةطعمع لو اتصواقسلع

 داععمو ءاءطع لذع 19 ةقنع ةطص لقهمعطمغر طعقق0لعكعم لعع هنوني عد

 ١ 015 .0م0 عوطعم 01عووع ةطعع طتعءاطخسصسع. طعدم لع طعوعطتنةس اع وع 36

 درع صم ءرنطولات لعععم لع 85معوعاط تعط ةزعط طع ععغعي نصح هم صدعاتت"

 ه هر ةزءا» 0ةدتك نسل طعسقعطاتعاأع ةزعط مقعط هما مهعط ىلاعو
0 

 سوق قع مةسعع نماء ةءاتعتلطوع همر هع ف 1918 ءط عتص نص عيق- 00د

 مرح , دصتغ هالعم 4سم, قطقسكسوعمس هصل 5ءايمذ أت ضصوعم , نق 8

 1210189 0 اكزصمع رمد ؟"عمجلعسم ظاص00م5 هد ععط عصدطتأع 0*1

 1٠١ نوع لهم ةمق معاهد عقطلغع, طعوقتمدةعاع 36 12 همءطقةطسحسع).

 2270 016 8ررعوعطع طتعضلنسءط 18ةدنع نع لثع طحت ةهطععاطعم0لع تح

 :جوصع هم ١1 ةئعرحد , ج20 ةنةءزاأا5 ةعامجأع 516 عم 4ةعوطع» ذم لعد

 ,  ءععمقغئص0 همم '1'طقفغنعاع ءتغ هسك لتع آس ءلعمدم ةمععاسعم 1*د]116 عال ص مخ

 11 كوعطو» : 15 ةلتطثثو ةعمطتةءطع مرممصوستاع دمتأ ةةمعصت 101901

 رتوعطع آرعرت قودمطتعي 1م 0. ظعتعاطاعم ناعم 0. ؟ طب 0. 1ك. 5. ©.

 0١ مط. ط. 11.1854, 5.6. 2) [طن ظحتسامطر م. 121 ثصعتإب عا كوم عانتط ةأنأثو

 رم. 2: ىقحدسأ ![لمطمسصعأ 1ع مححسوانع 0*ءودلنت ءا 0ع مقغم728عق 0358 8

 0ع ةقءاتعمعووعر 16 طعدمتم 0ع هع مممعوت عع 1ع م”ه0هعقممف 0ع اذ 5ع

 ”1]18ع هاك ءعصعم»ع ]5 ءدص10موز16 0ع متوزاورع 14و ءمدعق 0عمق 0نةوجم# هن لعق

 ١ منع رداد ؟ةتعع ؟قمءطخع ذ نمعانصعفق ةتطانقر ذ لعق ءةتتقكهمعف هان

 ءو 1م01:10هق 150165 1و انصتاعو 0ع له مةمتمفملع ةعوطعر طقتفر ةم»نه مهكر

 نا( 18 همع طتعم ؟ةتطاو ممعنمص 0ع ]5 ءةعع ةيعوانع.“
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 نمل ةمقعا مات ءطقأغو 9[ تقع 2) هما متغ مع [كصقمزاط اق 063 قا 3

 عءافطصعم , 016 متغأ ةعص ممع ؟هصتع ظمطع ععقزنت نعد لعص 917 ةقاعصاف

 طقتضم ههتساور تع ةتع مقنطمعاملع 5[ هزدع عع جلغعم ةيهطتةءطوم 04

 طعم لمع 6ةلفصلعع ةتعط هك معطل دصتخ ةمعولعدأعأ 215 ةطققعفو 7

 جا116م ةمعوملوستع اصغط ءطتات طع ؟ءعععاوفدعس ةم0عغ2) 1 7 3

 مرتك 016وع [9١ تدع تلعاقس ةزعط ةسعط 016 8صاقأءطاتع عا صفط هلع ١

 ؟وعاطعم ظ8عمعسصتتمو هم طتم وعم, 016 لعد قعقانو» هم عقطءالر ن0 3 ممم

 ذه طقستعم 00م (ةعاتعطع ظءعاواطسمع نق. 10136 ظاوسعات و كليا م 1

 8ممةعات ععط»نوردعط ةاطعص هم 71616 ةرمومورس عمر ةتصق اتةرتناتسواأ نط 6 هلل

 اءومم ل عرق طعس هدمت ءنعص لع 181 ععص ف ءاط هند 06و 8 نوط عاق 520 -

 ٠ 17 هدعطقص 0 عموءتس, ىلا ه0 020 عععلوسوأ 97عام, 68 3 ملت لهل همم آ

 انمنعر* لعدم 0 وععمو6ةصلعس عاعتءطعا» خطأ 8820263 ءاطق 1 راق 111 " 1

 0ع هدمت عوز قمع ج١ سها ذم ةعاصعم 8 نط عصب آم عد مهطف الا الوم 5 ا

 نوطءمققل اهم كمعت مرد هعا عك نصل زد 0عدن ماععزم ععاك ةدد اعاد مانام للهم: وب[ 66 5 1

  لعم [تعقمدسسمسع 0ع 5مم وعطف“ وم مع 21] ععرم ءرص نعت 5مم لمنصلعاع هسق لثع 13 ص

 ةؤعطاتصع 016وع» اوس عم طعقمت“ةءطغر هله هم "علقم ةذع ةتحعات ةمالقأ ذهاب 1

 035 م4سوطتوعطع مع 11مععاط»»ةصلعمسع ن0 عوهه0عرنعد 77 مقا ةض 01. فق

 هرو6مرع» 5611673) ةدعغ هع: ىلالتغأ لع 2علغ هسقدذوم طفشت ءادعلا 7م 1

 كا 101 كرتط 00 زنا 6 دمه طاوممهفسعم اعمسصسصعم. نق 77 و

 (6عممةأ8ةصلعمج , 03ع نست ةزع ؟ةجعر 6مجخ 0عرع [مطقاف ةاطصعت» 5م عاططعو سس

 روع 0مم طاطت110صةمرتا, عرب 588 ان ةوطر ذط 1ك1ةوؤ مط ععم70266 4 لمت 0و٠ 1

 1دقو 7 ءعوعوعطط ءصحصأا طقاذع. ا ءدع 5ةعطعم , دعم (ععطل» و 2راتح دسق' اندصخ

 ا) ٠ ىواوننطع 1ك. 111, 1 ؟. ه. ؛ءئاتقس "هله 001: انه ع 2 5 د :
 ن. جود 0ةمموع]طعم 1ععصوم] : ةموعطغم ةوك1. 135 مقنع لهف همعط طغت مما 0

 طقعطغءرمم طعضمر١, فم ذم 1104. 148, 8: ,ىآآ' هحص 0ءعزص 5ءاطقوزسد هلت 5

 016 ا؟دطأ 0و 85 جصعمو موعس ةعع 0ع [8مكمصعضمم ع هرج لعص تنسق" انص عات ءاطعات 5

 هم عمةقووممو» قمقعءطقسات ططعتغ طعضسقوأ. 2) 1"!هعوعا, طلع ععوسمم. 8ءطاقاعا
 ظاما كمتصع. 3) 850.517111, 5. 3. 00
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 ' . 6 عوز كحق هصاعأ ]جدوعم هزع ةزعاط طعمءاءطصعمإ) 8110م ؟ هلع

 ءط هله 2110 موعد ععسز هه 0 هماقأذم0ل كد آ' هقغط ؟01ب

 , ممص 10106ةصعم, عمص ةئمص] 1 ءطعم [ظآهصسعم.“ آنه هس لع ةملعععس7)

 2 روك 1 محق متاع 0ع ل هكدا 1931, 70 ]6 0 عط7 عع 5

 . تمهل ةطععمط عت ةمقعطعد تمل اعوسمت 5160ةءياععممعم اعممصأعز ع

 هما 3 8-5 ةمص0ل عم موعط ةتمصا1 ءطعص اآنتمموؤقضلعسم هعاممل , 6مم

 1 رمصصعم. لع ممعط»ءدنع عاذم لعمر لع نصا عسا من عمقعتم نمل ةطععأت عضد ع"

 0.١ م0 لمعط مدع مب عاقؤومق زد ءامعسم [كسعاقع نصل ؟اتع سعال عت 5ةعط ع

 ةامسملب 5ع ا 1[كةستات عر عز 01ءوعسم آ01طغعا“ عماجعةد ءاطاذ كد 8

 ( ممعط مع لتعم 8:61162) جسم ةولمع» 5ءطلأ: يآ هدد 6 هو 06د

 نا مولر لذ رصد 8عءومصل نعم جدنتغ لهم ةقعوطتةءطو 8عممع هتسصتأ:

 ْ 3 لوف 8س وملعب لتع ةءطامصعع, 025 1كمسصععا طقطوو ذص لعص صحم »عقم

 ةورمم1 1ص 0ع» ععاتا ل ءامؤوص 0ةوع]طعصر لعد“ ةيتهطت ةءطعص ةرمدنهعطعر

 كو 1 , هلآ زعلع» 3ع 5دعطمع هننوم»"ةمعاتءعط ذم ءةععصع» ةقصقتعطغ ةعءاتتلم

 1 نوم ققعطع مدعططع» جهمحصس ةصاعهمد ءص.“ 101 ةوع [مكعاقتضتمع 11ءل-

 8 6 31 ماع لن ةانع لذع 2عأار 0 هم ؟هآلع ةعلمم مرمر وعاتع له 3

 ١ طءوعزممأ. ]1ل1ءوء قىسناعداع طقغاوم 1م0عوو لتع قمعوطعع متعطغ عطتر

 ممم [نمطعتدفتكط ذم لتع ةعوطتوءطع ظقلطتسفءإ 2هوعم 3. ةهزو [وعطغوم

 ١ 80.11 570 21 1 323 3) 1ءط ؟م1عع طتعتم 0ع»» هل 1 ععسم ءاصعط

 ' 100 ةءطعر, معزا نع لعم 71 ءعععملعم 2ك ععاع ماعطغ ةععطعطلت عطب "هد

 000 رقاطز ءانأ جامو 0 1ص دو مودك ل 0 م4ط-
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 لز6 هموعصتغقفءطع ةرمعوعطع طعضعتاو ممتغ تعط 0هماطتم تصل 310 عاغص

 ةوععمع» دما ةعاطو6قةملتوع» ا[ تقع 1م. 116 158م 18+ وطلب ب

 ط110نصمع 016عقع []ةمةهعطع كاملا طقاأأع, ج15 8 همست لة همانع 10ج

 مصعط معرعع (نرمزمءع ةععطط0[. 15 ععصاتعنا 101 861"ع2 7را' ةنأكع لاق 0 ٠

 ووو هزع طعمعتأو (ةتئسص عوطمط عم 0. ط. جا1 ععمعتس عاتاأ1 8ع سطات ندع

 لستعاعع نع لتع دسم( ععععمدأاةصسلع 0ع كذصم عدو ءاغ طةدوقَ. 4دسدق لوس

 . وزعم 56ةه01نم, 50 0ع 0 كون 0عو الهالععو 016 ادام عع ناتلع هك ذل ةطمعع

 ةعط1 ءلعماط عزغ هتادممأغ هم0ل سمعا لع اة صفت عطغ ام اطعم ؟ هك مط 0 ةعءاطقلا « ا

 رى 016 ]د]معو 0قطع, هنعمصم هزع ؟ءقءطتعلعم ةتقءطت ةعدعطو هع 7و .

 انعموسمغ 5 نضلعمر نطل ه3 جلل عصدقل 085 ةدص طممعاوأعد 1ه:5 كلاتعع ةلاعملع

 رصهأل دع , 7 ءاءطعو لع 8ءعوزءطصصمع طعضعماط و ةنق 01عةءعدج 8 ىقتسا نجا

 مرد هعطع 6هععلأو طععداتم ععامءاوص. ]نهم ( ةتقأ سمع جال1سقطلتعط ععتعتلاز 3507

 لمع ىمطقؤنوعامم 0عق يضدأقل1 1 ععصر, آلآ ءءاتةءاصلعم جتاننط 1 |
 ك0

27 

 طعتف ذم 0ع طلدممت عادل ان عاععتا ععاقص عار 5هدص ىعاتقوءنعط 06 طتسومو ذه 1

 آل هوعد هم ععلسيم عوم. 101ةوونط ععاوأاتوعم 1"ه5 لل 5522

 صصص نعم انامععم ءةمطعت(]1ءطع 8ء2ءازءاضادد ععو ععوعاتود 51062, 00

 لع طظفعتطع لعرع ؟هءطقم0عمعس 1ص هلل همقطاا كطعصم 1202ع3و ةالطغال 661 ةاطص عم ١

 2531 0ءدز ءمتععس , ؟ءاعطع 035 117 ءوعمد 0عو طلاص عمو حصص 0عقؤعاط 5555 :

 ةءطتعم و 01ةهنه (ءاعدصع ؟ءمل1ةطعغعص دصل هزه 050هعط عض تاو 1

 مم01 مت" عص انط ءمنععملمعغ ؟نمع0لعز 1هدحعوص 0ةعاععم 0163م طانتخ همعط أضع ا

 الغة(, لعصع 0دععوعم 016 5نطوؤزوصق 0ع ]01م ععق جتق. 1/1 ةطص 0163م طممممقو دن

 06م ةعصت6ةءانوص آنتءةمعوعطع حسعاط ]دمعقمتسعات ؟0هدخ ةلعط ععودم ععط ةعترت تق

 هلق ةص لعم» ةسقءطعمر معتا ص تطخع 03غ الك هعتعا , ل16 201ءولعم 101 عطت عل عر كا

 [1ءطم» يلععممطمع طاتعطءمر ى؟ةطعوسم0 هع لمد" ةذعط ؟وم0 ةعطات عاعص !), ه0 م 1
 0 ا

 016 هع[ (ةةءطعمص آ17ة]لعع» كهعاط ةءطمم ؟هدع 1طتخع» ['"عمصاتصفع 16 816 ةرجدنهعط-

 11 ءطعت طمس ءاعاسصعب ةمععولعطغ طقطعم. 10ه يىطعاا4 هسق عن 1طه غم وعطع 08
35 

 000 5 6 .٠
 هصقعا» لعم ءممدعءاعم 5جءاطصفمت عي قمع قةمعوطا ةزعط ةم0عغ, 016 لعدد ةدتهط1ةعلط6ا

 ا ا يي ١ كبر وللا

 ا) ٠ ءمعاءاءطع اطلهتع دك ةازهع 18ةودوق, ةهنوؤعع 8قضصل, 5.
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 قمتم ءط عم 8مسوعاطعم ععصوتس ةزص0. 1طدنع 18مغةؤءطسصصع ععطقا

 8 ١ 0 روم 31. 1 طفلك ص ل عص 2 ع طمعا 21 آنتمم-

 هطفع ["هرعم» 01ءوع»» ظاوصتسو,و 016غ مم 08 1ص 016 ةاغط 0000

 نا 15 هاو 01 رةعهماهنةهسسب زمن قةسعوطتوءطعم طخ

 لعو 2ع اود 5801 ءهلف 0 لعف. و مزو موععم هتأءطتص 8

 2 ا ةزعط هصل ععطقوم هد لعم ةوؤعم همصتصماعم 1311ه ععم ).

 1 811 0 1"طعأ] ؟ءعطو لع طععقعا1 طعم 5غقةصصع عهس متعطغ طممطتع

 مم ملممد ةرمرتوعطع ه0ع» هو طقطوم تسع 0ةعممصتسماتلع 00 19 ءمتع-

 0 8علعدغمع معطتعو 80 0358 ل6 اكاجسمألمعتع مقطع

 1 لسماع 1و6 تصل ةزعط مسح 0هنعط آ7 هععاعت ءطسمصعب طمأأ 7اس ه0 عطل

 006 ةملعمعم 12م1 ؟ةجغعمر ةعأ عق 0ةةءلطعم هلع ةصلعم عم 5مد:ةعطعم

 واتم لنوم همم عطوععانت هام, جقمكقملعم ]1ةه4. 116 ءطعز م10 ؟هد لعص

 98 8امصلمدساكأ ةطوووءطعم, لعص د1 م1نع 016مع ظاوصتمم ص لطتصعم آنا-

 0 [نموم«ةصعات ءطعععر 016غ ءداهم «عءطءملعت 1 نطق 215 8 0

 . اما 1 بت

 ْ مهد لوو 6 ودعنوم مهقععم 101 ععملع 8عندمتعاع لتعمعس 2 نسينا

 اع , طفت. نار كحال. قانا هر انام (18 عاق. اننلطلللا 117 00101

 مقعط 1301 عور» ذصد 1'طعدقتتتاتف : ى0عل' 508 ءان 0“, ْىَآط 6 ةجوااعر طعطا.

 5 ماجر رع احب, ةقورت“. ةوطتم (هعمعس. ؤةطزد)ز 1ةرصماهعتعر 86-

 1 هك 24, ةماوعطعم (عوص 5ةيصعم) نتمكن مقعاط 5619و

 1: 81م ىلذعأ ©1ةممعم عك, ىءموعم لعم 8ءطقصطعتغ زطعع» 6 قة

 5 نبك , 591006, طعط» ش2 (ةءطقكامممس)و 871: أمحم ( 118

 ( 18ار سدا همم مهعاب 00000 ممم 12233 , 000 دما 222: ,ه
 د

 - عوطل عهود 1[*ه" م( هم ج عد لع“, عشر آه22و هرم ع طعط». مفكر رتل.

 ةستقممر طمست تعمم عصب دس 9 «ععمقجتات تا طختقأةلعلعادسر 1آ061؟ةغاتطمو

 1و6 1ةسؤئدممر 0. ط.اععزم طسصم قمفعءطل أ ءةووصلز ةكلقززهنم ةدعرتب ةصكطملل

 01801. 2) 6 هوعمتمق (10ع013ععر), 1طغعقدتس دق مطنا. تع. !اةصعمسقع طعاطان.

 210., هن. 8وصسموا, 016 ظآوصعم 0. 53ه ععؤطت عرنع اطعت 0. 5805ءصد1 61 ةءاطعم 17 ن1 اع عام



 2ذ6

 أسامه, ةغطق 0. مةمصلب (مجفعم. "هسصطم) و 180م3: مج مقتل 1 1 ادا

 0 ماك ه1 هم“ , 70700 ىمهر ص لنءودعسم 8زمصعر طعطن 72: ىلع

 بكف 57015 طعط». كلر ةقطتمم. 2 (83ةصع), هلل امو, كدر 5

 1 طن. م 17 حا َبأَذ طقأ اععلمع هماغم1"ءءا عم ع سا

 110 نوف ةزص0ل 0ءعممستسم ه0: 0ع "7 هنعاعتءط ملغ َبَّوْبَذ ]نط صا 3

 01 © حم 060 عد نصب ك0 َتنْأَذ 151: ىقلعط ؟ذ ن1 طه ءععاب هه هسا

 .ه0 0285 0ع آ017[9 مءوعم ةعمعق (ةضفءاط ةصعمل) طتماع ملغم 6 هموم

 مقصصغ ؟010ع, هلق : 0ع طتماعءعملع“ ب: 8ومسصعل ) هملعاقما: ىلع 6 م

 ا قغطتمم. ةه11, هون اكدت (ندتسعست. ةدلم5)0 088 طعات“. 7 ياطاحست فذ

 لوف ةعوط. افس طقطوم لذ 860 ءدغدسع 0و طتمستك عتق عالق و نه 14 موقف"

 هزمصع ةاتعاط قاس (صع0. و) , كهطعب ؟هطل ,م8 0000 را

 0 نصل كه]10. 18 , مطقص. آر 7. د (01:ةعالت. 122101) 8 هدام َرَمَع

 مطصععملعم , طظتطعغ همك 0316 8ء0لعدبغسص ع: 0316 طمتغ :ععطه ععصس ص 11مم عم 1

 ةءطعم ع - 11300 , طعانال. م ةاطتمم. اعولط , زن. اخححب 500 اعمل

 (نيتوعسص. اعهلطملز 088 هن هاتف ءادع 37 هرم 2 60 عان [عأن موقف هدا ملاعصر ف قفط

 لعل 1"ةقوهدكب 2ةع]ععلك“ رض طوصتطعم, طغعط» قو, ةغلتت هزت. 88م1 ل1" (انرق الل. ١ مقستت

 لوق جرمولت. 17 عام 2 ؟1ععءاكتع ةعلصر ه150: 0ع © 8 ءءاعاع“. ا طم 5

 طاققصب, ةاطتمم. ]عفوت هزل أ2كمف 28801. عمقأات م د. اعمق ممم ) 0 9 5

 سوق دم قاد, زحدصتس عمر دئاطتم : ىلع» 1كدصتص كب ل لكمس ءءلطغ 0

 طعانال رمل ةغطتمر. عدول, هقدر. عم دهأم هزت ادعي 0 مطل ( ا

 عمسصفلم) زر ؟ةءو لمح نمل طب طتقغ عد 06 ممم ه6اج مدقق جس سلة يلم 8

 38 طرخإ ؟0ه1!![ءهمدحصعم , تع. ععطقسلا ؟011 ةءاص. 8 1م عمإ ناك هاو

 ظتممت ءطغ هصك لعد 18 ةءاعع» هم ععمدفسمأ: 028 صدقا ءكمعاتت 115 اع 77 هرعف ءآد عد

 اين 8قحع, طعط». 25, ةعطتمم. لعا (نعععصت. 0تاطانات ةلططسرز ه0 ء0 عمغانهو

 لفرع 1: نطو: ةءطاةتعطعم, ه1ق0 ىلع 5ءط] عت طعم, قب نمل ءان, طفطس "7م ش

 اآ) ة. 8.0. م.
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 3 اًرمَع 00 طقلعقمام)ز هم 0 عل عدغدد ع 043 ةعقط, 07

 5-3 م 5 لك حس ععا , ذم عم طة ععم 3 مدةعطعم

 . مو ةطنمر. طوكف (طنمل) طل. مرعب و هز أارمكحب 1

 0- هلو. 055 6[1115هم0ع“ر لعرع 8علصتسع همهطعت 088 11:هدغ زم

0 

6. 7 

 2 هر اذذم, هقول. زهكامو ةاطتمم. "6 50 78 50 6. 7

 5 آل كيل 1قطع نفصل كمال. سرك (1115 طق. 1هنؤ هلو
 ؟ 9

 اع روش و 8(, طق“. 00 كما0. ةكلطر وود اد 0

 5 2700 7 هاه. ى,061 0 ا ومبعو 5911046ءوع1 , طعار»ي "2

 # ةقوزلال لكات .(هقءاط» وتعمل, هع. (0أب راع طعم. 1.) ىلع طئاقتع

 ند

 0 55 ممزأ لعمصص 5ءاطصقاعا 038 1*1ةزوعط 2ع هرم عد 0ك“. رمخ,

 . هر 307 أئعس (نينفعسم. طقست“ات)و 18. (ءأ رمخ 000 عملا

 ' 0 طفا». 135 (هعفعمم. ؟ان]جات)و 64. 6 ع أر 61 و)

 5 1 ل 5016, طعط#. اجا , ور. فختع (ندووص. ةهطتقات)و

 13 لا 2 طعط»“ 4و, هطقلل. 724, 0 أدحَ
0 

 0 هلع. (6. م ةاوعطس للعص) ,,لدف قطعوا عمدا“. فنأر 2ةقعر

 ممم ال ةئطتمم. همك ةردع يع (نيوعم. ةطمان)ر 618. (ءك. 176

 اذه 8 ءاطصهس عسل عك“ :

 ةوزعاغ ةتعط طتععدمفر كهفذ لثع 2هارمممستع لعمع ةعهطتةءطعم ةمةعطع

 . معصم طمعط ؟0هطقص0عمعم 8[هصععأا ص 6 قوصحتم (ط ءعمت طصتصععط ؟ندع

 م6 آطتخعم ( نصل طقطعم لا ووو 06ه قةعوطع» ؟1ءامصعطتخ ندع 016-

 1 1١ طعرعزأ5 جمف 0ع [7:ةم»«ةعطع ل1ع 59[ ةاعع متغط»ةهعطغعر هاذ دعاس 016 هانم

 1 202. ]طزع ةءا]طوزةملتعع 1”ه»(طأ1هصعر ؟ءاعطع 016 5م»«ةعطع ه1ملهمص

 3 00 ةزعطر همز ءتأ 0ع ةعوطعع ؟7؟ه«ةعط قم ععتقعط هد ةحصقعاقأن
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 طاحت هنأ لذع زطص نس ععاتءلع ماطوقتةءاطع 11 ءلغب ؟قطتخعتل كلر 3

 ( ءازعأ ةتطعععتلب ةنعط طععمات عنع, ةسفلساتعاعع 0ع تمص ءلح كبلز

 نطومدعوم 7. 1م هع هطععدءان1هههعمعس اعاءزمعم 1! ءآغب م 507

 1ةاطاغع ب طع عع طوقعءطتةمالعاوم قمعوطا ؟هد 0 عمم أقصلعس ب 20

 هسه 1ءطاهدع كلوضتم ةعلسعم 1811ءلععص 0م0هغ, طمصصأو ةعلص ةزتغ

 1مص0. 56 عموما عام ةزعط ةطصم 016 11 م1كةدسأ عاع علا ةص طن ءل' 0

11 01 

 اطاددصت عاملا عا لا. 4م مهعطعمسع 18ماكذل دمع 0 ةءاانعم عمر ةطصغ :

 طلوع مسمع 0ع0ع نصل حصصات0عملعد 1ةتصعت1 عن. 4ص لعو هتوعطق مس 181

 1 اععمصغ ذو [وندع صصع فمر رستم هم هع هس ةثوط ةتعطغو زم همام

 50 م16 و1عغ 1و(, 510 هزع ةعلضمع طرمطغعسم ءاةأوتمس. ظظمماقم عات 7 لمع

 0 ءاع؟ , 1؟1410عغ هع 03 نوع دم آه, ءاءطع 01ع3ءاطءص كي اا 1 ٍ

 لسعءاج 8اتءطاغو جهطوععاعصلعإ, 016غ 1١1/ةقغو 0هصءطعتءطغ,ر هه ضقأ اطلع 8 :

 ةعءاطه 8 عمطعتغ صحتغ اطعم ؟ةعقعط17 ءلعمعم ان ءطعمعقم ععم اتنحق 0000

 ىستععز هزع م"ةععم ةزعط ذطصت قص نمل هدهعطعم طق تجنصت 11800“ اممج ممم ءنفم

 (هرمزمع مهد 11 ةئعرعم, 0ءدعم )ءع0لع5 ةهتصع 206 هطعصمط سهو 100 دال

 8210 156 هو 016 رىىعزغم ةكسكلعطصسمع' تصل 18طعصعر ط210 0ع تصعطعتع 0 طق 6

 ماعم, طق]10 18ءعطعطسمعر ةدصق , [2وأوعا ه0 0 ءوزءزص, لهق ةءةصعم ظانعلاع عع-

 ا) 10ه طهغ (80.521711, 5.74 قكمنوع ظونممتءعاع 03 ءدع [1ءطعءاةعسص
 دم وععتان“ا, لع ةءطمم عع ةاغعوغعم 2تعتغ ةصوعط ةدععم, 5 ةطتعت 0 هد 0علعر 791 6 :

 ةملعتطفومم (ة1كمم. 1.183, 7 ه) يال هنا عوعمط علا (ه ع. 2051039885050

 ةمقنعا“ عد امأوم 0 د ه0. +



 ش9

 ْش م 8دسص , 3 دمعط , 6قمممع نمل آ؟ةقوعع متع ذم نع 7

 يلا هطعفر عموتع ه١ 8[ءءاك هئءلصع ؟ه»«طقصلعم ةتص0 هلع ؟عاطاعسصب

 1 ةعزوط ؟ععتسمغ هلع هصاعهمدصتأ. ل علع»» 8عمطوعطغممفع ةمغع

 هاو هدم ممم دعاك 0مم 20. [؟هكفلتطث هنه116 كد 4صداحمسعب 9

 ةعلمو# ةرحمممر ستلك 5 [م]ععملع 5[ قمع جمفهسص عن, ؟ءاعطع ةقممصتأ

 'مهعط قة نصل 020 ؟ءةسمعطا ءلعصي 016 1[ ةتوؤئو طءجعزءطصعم : 1. آلآ عمدت

 .ةاصع عرئمووو ةمفلعطصنصع طقهغ 0 لع دسم تنمعط ك5عومعأطل مغ

 0 ع 7 زوار زم 356 ©ةهلعصن ة) 00 ضب

 : قلما, للا. 4. 9[ مص هق ج05560عجد اعتصم 71 جفوع» ةناطقلكو

 82) الغلا , دمهملا و 5( ةقونتلا , غ !١ © فتيل ءامرصلا.

 . ناروتو )606 8وطص ؟ءطلغر 016م لعد آل[ ةص ل عنعت» 207 ععطلاا ءاقعذ امهم

 ال 192. 9[ عدم 1 ءطغق لوسعتم 18: نس توريس عقلبلا» ع

 3 زنط ؟ءعاقطتع 0ع قعوطعم دم 8عصولل لع ةاطدةععم 0 ءوععصوأةص0ع عا“

 1 06م0 عد ةزسمعم 16. 10164 همك 01عقع 9! تدع ةصادأؤأؤئص 0 عمعم 5مءعءاولع

 2 نععم, تح عممووعم 1'طعتاع هعوم»ستمعات ءاتع كلز ءعاتاله 00 دج ءارمأقب

 - زعلعو ءزم نس لثع كدععم 1هلل1نءصلعو 8[ ءاعسقل هتفلعاتعءااعر م16 ق

 ' عم ةمعسص 1م01110هعا1 هج © ءععمدامملع مطب ععممممستعت 7[ 010, لقصص

 ةص عاعتءطقس نععم ةطعصقم ةزعاط 1علععأدمل, ى5مضعم ةصكفس عم همت ةصصعضطقلا

 ” اج لهل 10
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 0مم 1اةصتلتعي 06و ةؤؤوصحصءعق ععاب»ةمعاط] ا ءطر مصل عص لقصص ةطعد* هل

 رصاتصس0 هلع همك ةصلعتنوسد 11 ءععع حساب دان ةصلعضعم 5ةةصداتعت 4

 ق4قز وءعاتعد 0ه0 وات كمتم ه0عم مدتغ همدصتم ه1 ( ا ندص# ةانفو هلق غ6

 0958 هور 2916 1م ةمقاعو» تمت, 0ع تصمم( ان عمصع أد عق 2055 عد كك

 0مجأعر .مءعاعطعم ةطعع ةهطقغمسنتةلتاقغ اعسدملعمطر كم ؟ ىصقفعمو لطم

 همنوعطع ةزعط طععوطسعر ةماهمعع ةزع هتعطغ كمععط 3ع 5ءطصتكأ ةض ممل

 ةءطاحععم منعلع. لقص طءعمةعاعست ءطانوع طتعسطءولر مز6 همع 0316 4

 ةماقعع ؟اماعع 4لز ءءاتعد مدع, 16 طقسلتع ةمعدت» 035 ةكلز ءءاتأم أ 1 /

 همك كمعص طق مسام 6 ءيعمفاوم4 ةعطمص ذم ا هع ةلدصب 8 :

 . ةمد0عنم 0عق ؟هالعو ةطوعطعسم# تىيلععممعم هد صاققفوم. 1!؟ةدص متعاغ ةننق 1

 طياععم طقسا 1ءطاععتغ لعد اآدمصلعف هسا ةطعع» ظتمحت ءاعدصع ةك كهف 77هالعر ذم

 501166 ةزذعاط كعصصر تس دصتغ عم 5مقاعتنعم تا "علعم رو 6 ها 7 ١

 ماوصغللو5 طغت عم طل1ءطغععم ياعاقععم7 850هل11غ6م معتم هتك لعص 6 هلهصاعءم ع

 زعمرص محعم ةعاض2 10و 11ءطغع»» ةعطاتءةوؤ؛ ةثءط 0هعءط ععرتوو ةصادتتعل هما 1

 17011ةةرددة عام هض. ايام ءةماقم:عءطعم0ع» 7 همووصع ١ ةص ؟0هالكع صدسقق هام

 ه0 0ع 3 34 3 3 1 16٠

 12م5 01و ة]غو»و ةمعوعطو 06و لقنلا ءاه جدع 5 053101117111 606, فا

 016 ةوعطع نمور “اتصعاتعط هط] هيك هلهقذعس ةاهذغو 17101111008: < ل

 01 عر طوع ءزهغ كتع ةتمودلقمس» تصل ©طامعمل هعسومم ضعت هتءسصلتءطعص لع

 ةوطا ممم 5[ ةس[عرعم , 1مقم1عرعم 06 51م عد] د15 0عقء]ط عم هطصع ةنامامماا ليم

 هو خر لعرع طاصتخول موعط ةعاأ 0عم ظاسصتمح عقاطت106عغ ؟هعلعد 15: انت 3مم 6مع

 همقورنم» 8ععسوعطغممع ماعطغ 1ةمععت» جاب نماعتت ا ءعطغعضر 061255 زعاط هم كتوم

 8(ا16 ةئمع هقطعمو 8ءعمتسلسسع تصل ؟دمدعع 01ةوءلطع دسق لهم 18506 10 :

 ةهعوؤمد 1طعتاو 0316هوع5و 11 تناععو ر 0 ةذص ةصعطت 11:01:56 415* 84 917171141“ 0

 مآ" 0170111161 511781011100111“ 07661000: 111:0 12 1161*01ز7210 1 رم 4

 هرمماء»» 26ن1 لعد ]كآ دعاطخ# مه دم ؟ةطععم ؟ءنووعاطغ 70مم 10
 ا

 الزم رى عدملعصس دصق 202 مه 6 هلعص 5ءلغع عع ةعهطتةءطعم 120172هدممصت1تع تانج
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 لدن هتعطغ 171 نصلعع معاطصعم , 03958 038 "ءطقأو 8م ةماندتقةدكذل

 عت لحق 1م76ع], 0عو ةيءوطعتم طووغعم ةءطقتم ذص 0ع» 91 ةقخوب

 3 طعم عمست عو وءطتعلعم لع مهعط (ءوءاتاةءطغر ةطقغمصحص نهر

 معجون, 1*ةعطعب 8[جنممعا] ه4 2+ 11ءرلعست ها عم, مهعات 0ع قمع

 ش 181 ععمط هت عصب .016 هو صح 8عومصلعععم ّدص 0ع كس 06 8عسءعممع ةادك

 « ادسصلعتءغر مهعط عءطقعاملعم 2دقغقصلعم ده0 5163 ه110طغتلو

 لعصم 8[تنمعسر, لعص هو عمج قطعا. - 1عط ]ةقوع طتفعر مهعط ةدعطع

 ام مهل نهد عمم»0معغر ل1عغ هتك 0285 الكهصععا طعجقعا1 ءطع الآ هدد عد

 11ه ةلئطت ةمالععم

 ل5ع هسصاقفقغ ذم عاو طع 9[ ءتوعر تع لثتع 81مععر هم ةنيعط دطتف
 هم 000 '1طق(غلعاعءانوم. "هم !11لعسفالعم ]اةمصعس جا1ععلتمعو هاحتع

 هع ظاوسصتمسم]اط ءعمتأف هس 25د ةسعاط مملع 036 0ع مدع" ءأعم 211

 دمرصصصعم ؟ءضلعص. 811غ لعد ةطقنضوعفعم 7ءعطقالغ ةزعط تع ةدعطع
 لتعوعم تكا 516 عت لمص 40 ءءاترعد هه0 ؟ءءطعس, 016 ةططعت 3

 : در هضم 016 6(5ءا14 065 8[لعسفلد 025 ؟يطقانمت3ؤ 063 9
 [روز"نمع 0عو 8ءوتو همل هعتصع» 8عمصعسممم4 ءآصر, ه3 565 0عدصر

 8ءيععطمممع هم ىعدددععمم ععم ةمغاعطسأ ةعتب »ذم ه. 8. كسلععطاممءصع
 الع ةغئماع. طوس © ة0ع ههعط مومو ءطتعلعم ةصق0ن آمج مغمصل نصل 1)نسحصت-
 م نم0 6 لهدم, آآه هطلو ءنم هصل 1ك مصاعط غب 8 لقت عاع عتغ دس قع
 1س 0ةععووم 1و6 هم 11161, ةقمصسغا  ءطعر ةمكههطا 016 ظاوصتمدآ- هه

 جام طماتععم تهمل ؟' ىاماطعوستأع عد رجوع ع11816ععص ز 016غ قصات ءاذع
 لم ومعطتولع ىتع 3 ملعا دمه 11 ماعا, 016 جولغان طع نع 1[ ععصتقةأطع
 لةاطعر 36م مهقدسمأاع تع آرمصلغمع نصل 1[ءعاءطقأمعر 016 ءععدااتسات عطف

 0 تنل 8[دلن1. 1861 لعدم 4خلز ءءملئطعم هم0 ؟ ةءاوص اعهدصدصمأ اص 8 هادةعطأر

 ١ ل1 51[1ععمفءطقأأ هلع ”['طقفت علععتأ ةدقوعددعأا 510. 50 هنساءنو ءطعأتلعص
 ىدصعءرع نمل مقعطأتعر ءقدعص نصل ة"هوووصز عا لعم 1" ةعطعص ؟ععمعتل

 نع 8دمولدمع عع ءظاوعأ 15غ (طتغغعوم دمل طعاعم)ر مصتغ هزو هنقعءاتاأ
 ] (ععموءطمعزلعم هصل عوموةععم ).  ةمهامعع 13ةعطعامدمععم طلعاففم هلع
 عم, ةطورع اععتمم طقأر ةدسصقأ طفت عاوعط همععم ©١قةمععب لعد مهنقعاتءطعم
 0 تعزو ععم 8ورتعممغ5 0عم ؟هالكعؤر ه5 ةزع هنمعدعأوأر ءةمعم 801ءطعم طظعتعطع

 م همكم دج علق عل , ىذع 036 مموطتقءطع. 2) -ه هكا. وهمه. 0. 51711, 39

 111666 8) تهمل طوصصسعا ه. ن١. 0. م. 139, 17. 3) 1016 جدص علم عءلعم
 طعأز ومد مدعأ] طعقمتمءطعمعم ظعصعممسم عم ةأزص0 ذم 01عوء» ةقؤغغ دمتخ

 * نو ءاعط.
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6111 (0 

 9 ا

 كك ن كه 0و © 2 - 20

 ضايرع 10 ساوردا 01لعمو 1ك. سبحع 00 كالت, 90 1

 قحال ؟161وءطا1مووو

 83) هيعاطاأ ءأذ.
 ا 22

99:21 2 

 معصم 15م ءاناطقت و ةعفناج 1040 5 01ءاعم 1ك. و رجا 020 ه تاجر 4

 ': نصل اةمعأ 15.5 ءاموك *, 1ك. دثأ طوطعسمم 11ةءاععالؤ داكقم, 1ك منغ

 10 ءاععا“ نيس لك. منا ؟غءعوؤورمر, ]18101 ععطت 1ك 01م 6اعو ءانجو*, كب سنك

 1”1عامعءطو سمرع) 0 ةقاريبع#ب ووهعاطعر طقطعت نع 0 سيتا سا

 110 ةكحالتم, 1ك. يأ 1ةوؤعطت 4 0 1*1هذوءاحز ا 180 ةرفالع*
0 

 591 هسو د 01 4

 نم0 331غ آك.و زلط رهن ةنطقمع 1ك. 20 1ك. صصخغ عيممووعصست 8ةصعطت جوجوجا
0 
 <0ن 1 ل

 فرخ *) 04 بحت 1ك. منأ ؟ءةدنع 16ةةءط

 مر م”ةلطسنتنل ع٠

 كيا د

 بيضقو هصسوءمةطسأوو 15.5 قونم ٌلبعم7) 0 كل ,ه سْيَم 3

 قطو 1

©( 1 

 هر طقسا علا. ْ

 نمصم 3 مرقم 124 قينق 5 آم عبور كات 00 طعون ص صحو 0 8

 عمران أعد ممءط جاد ةقعاعأتأ ععطتنومعطغ 7710 عير, همم عمو ةط] غو 11مم

 8 ءومرتم عانت ع 067 5106و ملحق (50 ع0. سا. 8058+ مطق), 00 06 0 |

 ا) طلع. 6 م. هم. هرم. 125, 2 (ل: !:طدغتص , ةءطصعااف ]). 2) 1 2.
 +. 12: ط15.6 م. طكمص. 21,4. 3) اآكفصنا م. 459, 0 (ةلؤ ةد)ز 2104. م. 808,

 طمس. م. 39, 1. 4) طقس. م. 458, 1: 1815.6 م. ظصص. 19, 9. 5) آس 60. 3

 165 اكلت. 11, 61, 10 (فلطساة12). 6) اآكقسنا م. 494, ةز طاقص. 2. 192, 15و 21

 م. ظصمص. 14, 4. )7  هس. 110. ؟. 54 1ك. م. 18, 8 »س١. 8) طلح. 6 م. الكم 1 1
 9) دس. م. 102, 19: 819, 26: '؟ةمك. 110. 7. 38 1104. م. 9, 2 7. ان (4الا 101155:48ف)
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 3 1م 000 متعطغ عقضعلتءط ةةغر ةمصلعتعم هو طعتعءطت 4

 هز 1111 كيج وردمتال هسق 18سهق منان هدم ةدطعأأم

 | 8 ل 12. 016 []ةطو0نق5ذ هد 811 ءط طقأز 5 16. 6 0

 ١ نفر) 5ع 0 11 ءالععم 0 قرف ن4 عوفَش , 1. 6

 اعقطعا ةهطعت ؟ن11غز ةنكب 04 نيعد, 12. 01غ معدتع اطاناءط طقأو

 12. 03غ اعوزدع اطلناءط طقخز هاج #) 1[. لعمععص 0 هي

 1 , لك. لوم 18ج ةعقاكمسمس ع علا اهو روصخت 0 زوو 1[. ل ةنعص

 و نان 9 هد 18[ ةوكش 12. لعهرععم 11ه عد 011 5 بوضع 16. 016

 داغر موعاطلع» ه6 00 701:0عض 18غ ر رمت 1 0 هونغ 8111 ءط

 518 310. 7.74. 2) ةكفسنا م. 608, 10: 1آمس. 535, 6: 681, 1. 3) آه

6 
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 ءهموغ ة[ذ1ءط عزعطغر صهعالعمت ةزع الغ ؟هدد لعد 8[ةصقءطعم 0-000
 3 ْ ١
 0 12. 016 هرحوغ 311 1نط عاعطأور ؟ءةصص طمحهص ةطنت سس نعي 550

 25 11 عودنا لع

 هز طعانت اة نعت ان ام 1

 روخق» 1. ل1 00 مسد لمص ة00هنعم آ1ك. 18عء[5 ٍ

 نيس 1[. 016 ةالعتس 510غ حابشم» 16. 016 22018608 61816 23

 1ةمعأر ؟عصص هد عمصم طقا1اعع '1!'ةع 6 قس 1. 6 وق 0 سلا 0

11301645 065 

 3) طعأاس الل 556131106. .

 لارهم» 12. 016 دمصت 1؟ةقوع» لغز براق 12. ةثو عدس ١ ةققو عمطغ 1

 ا

 1ك. ل36 ةزعط طعلصم 7! هفدءنودموع نمأع»» لعم ءمونعس طعقس0عأز نوشدو اك. ل

 طعام 1؟ةمدووععحم عع زم 0ع 1[1غ6 طفظصلعغو احلم, 1. أ هلع و
6 

 01و معمم متعطت معمصعم 51115 حاولمو 12. 016 ةءطصعا] 0118[ءأوز تم

 م عوج ةهلصع» ]طع ةمطقكعسقعم 1[ععمماعطءأغ هتءطغ ةتملععم دذللز : بور 4

 ىموعم زطصعو 4خلعاو متعطغ طحتغ لعصص 5ءطكط وتضم هت 0 01 صم عوطغت

 12. 016 038 1! ةقوعع طعس ءعطغ نمل نصمطعضاطا 8

 هز جانآ ل6, 5156. 0

 عِباَص 1. ل16 همك 06م 8عتوم ذطعع طعتلعم 17ه 51 121 (اهيعبض, هلا 1

 عامووز»: اهيفنتك ىأ) ذم لذعأ 6 طعطأغو 0 1ك. ل ةععم ا

 1ءماعتع ةزضل :اجوق 00 00 1ك. ل1 أ 5 عوععم 0 همام ١

 ةودص طق ةءط 18غ ةكتاح 1. لعععم ةءاسغأع قهقصلعم دهطع ةذصقز ةكتارو

 هم عموم ظلم غءعا ءزمعم اقطع 0 2 ةعاص ةعطعتسغ 050 0164 ممتغأ عم 1 :

 طومعم ةعطاقمأز ٍفاَحْوِم 150 فوتو 1<. 016 طعتصص ( ءارعس ةطتنع 1نجوم
2 © 0 

 ' مهعطقءط]ةمزمأؤ فوصخ ةلعمشم ) , لهيع#, لالش ةكيعبي#و ةلجرق, 8

 ار طا. م. 750, 14. 2) آت“. ع0. 51هوهء م. 4قر 8. 3) طل. 6 12 15م قدر
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1 . 0 :. 

 0316 ةعطصعاا 1و6: ةيفرجخغ , 1. 016 ى؟ءوعم ذطعو» همن وتلععأأ
3 : 0 

 ١ معءاغوم 77 ءوع ةاعتط (مهد ةاقكذذ ععط»عةهعطغ).

 8 عمة وقد قةصعوطا ؟هم يي اهل انعدمت كاتم ةدوإعلا 06و لكهدت ع[

 طعت مءلغعمم متعطغ ةقعطقمأع ةتص0, طقطوم ةسعط 03+ [عة»موسط اع

 مقاعد الم عيوعطعأت 0لهموععم طتمعتم وععمم 8ءمعمساتم ععرت ةئطقآ(ةالر

 لاهم لع ممدحتسح ا عم 18 ءععاعطساتم#ع ةصاقمتءطغ 036 ؟ةعطواع.

 طا هاك عاوتطعمر 0255 ل16 5م«دعطغطقا علا عت هس 01 ءةومد 1881م1]2-

 + 81 ءطاسسع مع 01عوورع 5ءزئغ ةهصمادم ععص طقطع. "1طقتموعطو 1هأج

 5 انام وهم الادعع, ملأ لعمعم 0ع ة4عوطع»ع طعوزقسلتع هسعتم#ب

 ةهطع دعم 9[ طق عاععتغ ىتع طم دعم معان نقع رصتمل عا انا 1210 ع-

 هرماق طق طعم مععمومقعم طقاطعم. ١717 ءاعطع 1*ةا16 ؟مص . 1[ ة»ئورعم

 متعطغ هم ظمدم2) , ؟؟هم), ااتاعط ©, 17هااععت), 19ه ؟), وعم 7)

 7-5 ةدعغ مطعم هتعطغ صتغ [آآمعوعطغ ممم عع ةعوطتوءطعم 20ءقزع

  ىقتع معمم هللع» ةقوءطل ءءطغو» ةدصعم

 1116 كوعمعم ظاومنعم , 516 زطعع آكته0م“ ب

 : 07-0 »نك 055 ل]كمسوعا مدتغ طصملعنأ ![جصعم

 1100 عم ةطرقوع عج تأ هتعطأ ماتم ل د.“

 مقعموعطت ءلع ععمصدعط؛. ل عم هعطلعس لتع ط”تمعو .0ٍ 006 اعاعتسو

 ةلعطب 7011 ه0ع [1ةعرع ته. 5.١ ةزم0, 5ءةنلعد هزم ؟هعوعطتعلعم طقد

 0 12ه 6وقءطمعت لمع ”اطتومع, قع ةرمسكر لهم 8موءطعمر 5وطص عا لوم, ع

 ه ستوقع., ةعاؤوم , ةكذص. م. 845, 16. 2) 18هنقل. ه. ع. 0. 522711, 27
 05, 1116غعز ةطلع., (نطق]عل هامطسسمتع, م. 209 تن. 2. 8طمصصعأا 38. ةع

 . 3) 15 1.5.2.0. 551377, 14 حم. 1937, ةلن446. 4) ذط. 5517, 8
 199,4. 5) زم. 522377, 3 - رث. 129, اة[. 6) 15. 52597, 2-1 م. 198,7 7.

 مال, 4 2. ع م. 130, 11166. 8) ى1آ5"طومات ءطعق نصل 8 ؟وءاطق ه1 تق.“
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 1[جيعطوم , 016 كقموععر 5غةحاكعب 1'ةراعاعءأا 0. كل. 5 ءنلعم ههعات مع همه

 عوز. 5مطقتنع نم[ عتق ط1 606 1

 17ه 0ع خاوسصعمسءلهغم» 0عق لمص عقم 0ع 1طتعن هس عضر عم 0

 1عاعزمعم 1ةد«امععر 06و (2ةوءططءزعق 0ع" 1'طتعععر 06و 5ءطص ل طق هده مانا هل 1

 لة ةانطث ؟هاععدلع ةتدقدسحسم مقا

 1. 1228 لاتتتعع 061 6

 ٠١ منول عزم الامعأ طمع و6

0 17 96116161167 6 0 11-7. 14 7611.( 

 ون

 ورجر لام ععمو 06 5155 ةن0عص علا خو 7 1 7 37 ةونعا و . 3 : ١

 (15, 5- م. قر 16), 1. 365 711108: ب وتت 0590 وقح ل 0 ا ١

 0 ١ هم66161/61 17 هندو ( لا, 9 - م. كقو 19م.

 ٌلَفْغَتر ل. 8 اناهمارسماه»ز راوخ ل 3 ةكمس ها ز رمش ل. 68 0 98 1

 شح ل. 06و 8ةءاقز 5 ل. 0ع ]كسا : جو 050 خو ل. لع ايلا 5

 00 ل. 68 00 ىتحي ل. 06ه 21عءععو بش ل. 8 1 فشخ 1

 06ه: 82ءا1عو 8 (8 عا مص 08 ءطقخ طع 996: 60. رفع لعول» 3 1
 62د نو ه5 سل 0 سا

 8082128 ليقرتو ل. 0ع» 8وجقصعز مسْيَن» ل. 8 0 سوفخ» 3

 7 سرج ل 0 ام اف 08 ورجح ل. لهو 8صسصلءقز صودا 3. آه :

 لسحب ل. 06ه 18106ءطقعز شق ل. 0عو هع نرخ, ل 06و وقوم يم

 ل. 06عو آكةصتسعطعم8ز و ل. 06» 8عمصعز ََُ , ل. 8 5 1

 1آد1ء 1[عزطع ]1ةعووعم ةتعط همعط ؟ءةنسص عطتععمب 2. 8. لوضعط ليد, 3 00: لسان

 (ط017.-6 م. صصص. 29, 5) 0. لل.

 2. »نسعط سعطع ةعق اللةامع طفمعتوطمعأ (>11, 11 1. م. 46, 5

 0م 017 11

 د ليبصُفر ل. نوعط ءامعسم لوطتنعري معمم ه3 ةماك ةطصأ 19.
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8 201: 7*0 
5-5 

 معصص 6 ععامنعص 155 لق ل. ىءعمص 6و ءمال ةطصغ 15. ؟هد عم

 135 لن ةمقاع»ع كءلغ 510 6طعز طءالعصس طتع» ةطععقءطعتت

 1 0 هدوعم رىتسعل لنع ىملتطاعممع ةانك مع قمفوطا 36و ؟هد 101

 ه11غءر طعوعط»قةصاعأ :

  212٠©0ةنع هل 116ةذطنع .11

 .)6 91, 19ممقوو ماموم (؟آ, 4م. ٠١

 1 0 انا لج: ر 8 870556 1130م (طئاخ): 0 810886 '
: 6 

 و فليفر عد. 11 عا (شْيَج): ب لاطعرم 016 8عم عمم عت 8 1
 م

 مد معا 51 ام ديخو ا ا ا
 : هع ف هم

 (ةرج ةيلخب عر. ةءطخقا (ةنيفس): ل ع. كنس عت ( (ىلَد) برغر

 د ير ب 1م 0 ظحا. طنغط. نمل ذصد اللكدص. 5مءمعع» 996 ةؤئءطعم

 2 ؟ ءءانوو]و رو ءاقم هب دس ءءطغعا» 566116. ب نابع 5 يي

 ,٠ عل“. طول ءا' (ةقرطم) كلم ع. 8ءط]قعطغ ع ةلاحممر
-- 

 نو «<ذ ند

 قةلممالم (ةركب)و ةخلبد هه ةنيجو عا. 81ووءص مقل 3 ص 8عءطق10-

 3 07 0 5 1 فتق اليل 8. ه8 (كارق) 78 عر ["اهط

 59 ال. ةدارصلاز 3 اا. 7 عمطعمز وص اا. سماع ٍَط 37
 شفح, اعا. 2+ (تْيي) لونج اعل. 11ه رم رمش اا. 8 ءءطعت" (مدق)

 ّ 01 طع وح غوش, ]ع1 1*عموعط (عحفس) كابس 1 ا

 : ةتاسو) ةئانكو 21 1 يعج يك مل. 8هاياهسمط (ةبوق) تفك,

 . 1كممطا مل ) ردق) اص آل. ةمدلا (بَفَت): تيِمَح اكل. 8 طآوصعط )ل ز)ز

 . , 1 81و ءم (يقل): ب ع ا (عقب) براق اعل. 5طن
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 (ةنيفس): هو 00 (ةَناَجْنف)و ا 1ع 22146 ]16

 ليو اع. 1180 ءطعص (ةيراج)»

 111. 288 6 ةوعات:عز) 061 111616.

 .٠١ 06و اكةرضععأاؤ (ككي 12 - م. 100, 11).

 0 0 ]0 ]0ز | 111

 نث ءءء وق

 تمررأ, 016 آكةعسوعاتص ةءملأ (ةف 5ءطققءطغ ههعط لعصت 5-0 3
2 44 .6 - 

 058 اطادسحأ هدد ةاكمعم ة تمنح هامل 1ع عع 01780 و تر ةسطقأ هموم 0
 ْن جد

 هطصع اآنص غءءاد:عءطسصع تيك 120 تدمغؤنلو م16 71661" تدك 8 انما

 رز 7 7 7 0 17

 سك , معمص 0355 مقصات ودع اهصوأعأ ةمو عل ةصاوت كععلأ 1قغث 0285 ف 1
 هسه سر ن سه مس دس ن سا أ 9 دعا سنا

 متءطععم ةمكقصسوأز شكشك 000 شقشق , طقطوا'ه“ ©6780, كنك انت ب

 رىعمت هق 65 11 6طعس6و ردع ىعصم ه3 ؟7ءرم ءطصمات ءاط وتم ماب رفرف عمل 4
 ما اس

 لرواتك "ءأص 18غ كغز , معدن هو 50 ؟1ءةطعأر 0385 ه3 عم انقاتك جاد" كعا 6

 جان 1؟011ةد ةءطعتسأز خلق رعد ه3 لعد اردسغ طفضهس مهد ءاةدوص ةءطعأتسا
 ه1

 2. 0265 216068 06 ٠).1(

 لهصو م1عطععم نط ءنطقتتمأ وذ عبضو اععدعطعم (س. 0. العا مس 9

 ا طعتس آهسكر, ة(غءا1غ: طلس. 6 م. 'ةمغ قرم. 4)1711 عبق, لج ٍ

 (ىعمص هع ؟مص عرب لا ةقغوم زد ل36 1[ عطاع ةءاططقاتطأو, 8 عمووطتوطغر ةماندل

 هو 70 مع 5جعطع جداتعاعو ةعطغ هلع ةءطعاتأ) ز مكيحر ع ناجم انحرم هدي م عصص 0

 هو ["نننع» ةدعطخ 50 معزم عدوا ةءطعم 1غ, 0عصص ءق ةزعط هةموو 23 1

 ططاصسق 2110015 : ةعيضخل بيق قبب 558 2 1ع نعاع يعط (0عدع آيه 0

 دق لع ظوتتعاتع اعمهدحطت() و ا 100 فيعو, ا نك كت هدنافاعلتأو انك

 035 21م0 ةءتم ©1160 زق 016م طدسأ جمماتعاع أ ءطغو 37 آنوتتن 068 ولام

4 516 



 3. مملومو» 1طتومم نط.

9 10 
 3 : 1 1 َ 7 غ كَ 5 3

 11 هد1 طق ءدتف : جيح# , ةعاطنعزعرن. 2. 06و 15613: فيهن, ةءط76أءانز

( 2“ 

 7 او 4 عد
 نط : رأوخ. 2. 06و 5ءاطوق: ةاغق همه جاو طاةازععم. 3. 0ه»

 4. 06و 50ءلغد: يملا 100 00 ىعمدص هل !طفدم»تمععم 1

1 / 

 0 06“ "وقع 067 هلثث0 10170618 717117".

 000 ىتص». 2. 0عو ]قام عص : مهمل اطن11ص رم ه8 1ع ه1 عد

 ذ, ةءططةعطعر هع 030. 3. لهو 5170115: ةاوع 120 ع طعس ءص ه
0 

 1 علعتت, رىعضم هع طصصفتتتع 15[. 4. 06و 0205: :٠ حاب عال عص و ءاَعْضو

 كف مس

 طمع 1965 ةقوقور ىمدص ل ةاعط 5006 رو وى مرص هع 9110 ءةم-

 كفيل طخ 00 5. 065 هءطقعق: ٍجاَبَصو 6. 9 5 نط ةلصق :
 هد ذل 0

 0. 2. 06 1[ اوم (مماحتعم) و ع معمم ةزع ةءطلقأا (ه. كل

 لو 0 06 موماط ة28). 8. 0هو قةعم: كحك عمامؤءوم. 9. 0ع (2ة-
 < وو

 ْ ذو مون 1ءقوءورتعرع ]روتتأ. 10. 0ع 8وقعم : ٌبيغص 11. 0ءعو ظؤرعم :

 1 (م. ل. 0عو 77012: دككك ىف هنوص ةياكح).

0 «06 (0 

 88088 عقو 8 81 ةسص عاد عم : راوع» عاويعطقءعصو 8 ا :راقز»
 م

 3-2525 < س0

 الوم: 0 ووص 5 0 1[ة61ءطاو: خقعفع. 4. 6و8 هز ريغص

 1 ةماطع: ٌليدع 00 ريدك عارتعن. 6. هع 10ه[ ءاأوناو عج 71. لود
 «ةءد

 هلل ةلَكْمع ةزموعم. 8. لعو دلل خقلقل, !ءاومموععم. 9. لع» ماع:
5-2-6: 

 ا 10. 6و هي ةكفدك. 11. لو 1آعدنمو: خطقطق.

 6 1[هطمم: اقص 03 عد ( 8ر1. 11ه. ءاقس , ”ةادعومل زعدعم عم 8[ممل-
 < ءاس ناس

 اكوا عع هدد '1'ه0غءمجمعع] ععددعا 5 606). 13. 0ع» طعممع: ةقنقت نسل
 نر

 ْ 35 نان ةاقوق) : قيقر مةمم م16 عم طآوطم جابت 18مم عاتتم انك



: 0 

 00 صان وىعمص 516 11“ ان 1111, عهعاععتنص. 14 06 00 1
0 

 100 بيعت اةعطععم. طله يقنع نصل ل6 8011 مقهعام 121 منوع

 "1: ةدصان0 8811 2115010 0]ع ق٠

 6 06» 111 ْ 3ك 1 1 1 1

 0ندةلععم. 83. و هيفا 050 4. 0ع الفتق : ىِتَص 5. 06م 1[
 9 ف ساس ل

 ربيوص و اذه رتحر 7602 816 11
5-5 

1١. 234 

  6061١اد عاوعمأ اا ءالعز* ١١

  011١)زر 0

 هز ؟ءنوءطق ءلعمع (31160ء 06و 158م ءالؤ. : ْش

 مكب 01 عي ملص 038 0طت وقشر 5و5 مدععما1ت 0 موتو ن6 آناوم#

 مّدجب 016 طقص40 جب وه مقصسا 1 تدع 11. ! . 3 1

 3) 016 85ماز1ئعم ؟ءةدتقءطت أل ءعمع» ( ءععموأة20. ظ ْ

 06 01 1م 06و ؟7هععافز فرح , وهدم 52 06 ماس ممز ف

 016 1"علفعم 0عو 21ءااقز ملف 016 كاقععأت طق 0لدق 5ءاتععا طا: هطقو فضعب ذو

 52845 مرح ما ا كلذ عدج)ب 016 3. 1 30 : ١

0 

 ه) مآ ؟ءروعءات ءلعمع» 15100 2 1

0 

 رشو , ١ 81012 ص16 06 عطهوووذ 6 (راشيم) ما را 0-5 1 هذان

 وم !اعتمعم 58ععز ضروف , 811طءعدن طصتغ 06د ا "« (شارفم)ا تي 7
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60 01“ 

 م 5ءطقأكز قلحب 016 21ءوععز قنَح 035 ]لعق ءعآ.

 2. 11 11612م110115ءأذعل*' 860 انأ ال11(.

  ْعْطَق دمسس 6ءةعطقكا (مسقلتطععم)ز باج رمد 0ع آلآ نقع (0ندنعطع
 اهيا /

 ربع, فن 1*[1هقو (نطءرموعطءاغعم)ز تكبر ؟هرد © عود ةعط (ةطط»:ةءطعس)و

 مص 6م (ةرنومطعم) ز لصق, مهد [تمطعتا (4ةلاعم) دمه. 3.

 1 ط©«وس . لسكممعو موعات طفطعم ةزعط لثع ؟ءم[ومدع» 0عع ةةطقوءطعم 8ر20-

 ةراعمطةعطعم كمع ىعئاععع ءممع عوموءاكغ, هلك عع 8ظءوتق عع
 :: 816 نم8 معقم 64 ء(. 816 0ءطصعم هع 505 كغ ةطقر 0888 816 ةمعط

 معد نم عاوز عاب عع 4س عمقدصست دقأعا] عدر ؟عمص 51غ مانت" 18ععم0 كقطع

 ععرم عام طقطعم. 11 ةطععمل 016 همددتصحا1 عم 5ز همدو ميعد عم عاءاءاعم

 ارعومزألل مسمع ممعتعوم ىمالعم , ةةطععم تع ه. 183. ههغعع لعم 8هطلععم :

  لومعوأي مءزعطعر ةعطل هءطغعر طغعااتووع تن. ه. ب. ط©تصعع“ لتع ؟عرتف ءطقع0عم-
 6 ءوععموؤقملع همك تع ذم لعع ةموعقةطمغعم 181ععمفءطملاب رنعمص ةسفط

 ١ 2[ءمءموقعط]ت طعم , همعم 8ءمةطعنم عدمدماعغ طفطعم , مقطععمف ةثع ذم

 دمامدعطع تحس 1طغعتا عدمت همعاععطممانع ةنم0ل. 1لعدمع 1[ ةءماعع هقوعم
 زم عمتم ماس مءلعم نه0 ععاتعم هم عاعز ءطقذلاو هد 2تعدعمتو5 ؟هد لعصص

 تصح 0ع 8مجوعطعر ةطع» ع5 ةزم0 اععامع 5عممصر مصعسز ة]15 ةماعطع ةز4
 اس 036 ةمددانتوعم ة4دك0ةعاعع زطععم (3 هغغمص عدا عوتقوعو ةمعمع اطعم. الالذع

 لم ا0مقوعرنعم 857 مممومم عمد 5 جم مما هص عقم 2. 8. 016 ةكدفلمات عا ع اند يطق ؟ءط عت“
 8 كتاف عانت ممتع 81 موءطاسمو لعموم جمقتطععم , ت6 لذعوع 6 ءععمواقملع ص
 0 عرمووءرم 8[ةقددأغدطو حمعءطعم مصل !ةعامغعنع هتعطغ ءةمعم طظسطتتلع :

 « نم0 ,اعاءلمع طلاس عع“ جالو أو ءات.
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 ةاتعط طمح آن مغ ءمةعءط1ع0ع ؟مد لعد طافطع»# هع ةطصغءعتت طتدوعم , كلو ٠

 ةمموععطقةرئعم هلع ةسق ةطصععص 1ضفءطعتسدصععص ةزعط همسصتغغء]1طقتع

 80م جاذعص 1آ0ةغاتطتق, 0888 عاوز طع ءنانع م16 لمص اا دنت "عععب عم ةغقان عد 0 !ج

 طوومد لمنع 4كمكص ءعاكعمسلععتا ةسك تع ععاعسلعغ طفاتعم طاتقق عل. 1م 8م

 - 8 ءطخب ء0غ6ق 151 )600ه عطس 183 قوص 0 ينعم 29 هز دع عت 7 طعم ءاثاع 07

 روع ةمادس عم 016 1[! هلع, 0ن-ءاد ؟ءاءطع ل16 1"ةعواعم 20

 هزاع ةنقدعز اص عءاعمت 0هطعت» طقاغفوفم 0316 5 ءطخ ء0م 23113 ب لوقمملطو ١

 ١ ةطما1ت ءطعم 0 ةملعس مهم : لعب 8اوصعم عع 2وممورع - ط1 مع 000 " ٌْ

 جانعأع ][ع]وقدع ممم قةسعوطءوعص عمن [0عطعطوت. 1"ةعوعت» هنن دق ا

 ىتساعل1 ءطع لكسسوؤ دن ةعامع» 8 وزئءال دمع نصل طمغ 5ءلغئيص قتعو قوجمم ] أو

 ةغعطسمع ةزعاط 0ع ناو طئاسوزءطغ ءةصا20ع. 50 !عهمصخع 7 عمهم

 023 01 هان 016 (00 من 1110 طفت عاذ طعم 8 عد عمصاتل عع 2111 مع 016

 11 ءطعص هع 1 ت-طقسات ءادعد ؟'همواعا1] نصعع عم 116مل هود مممقمم انما

 [7وع ةعوطو» عمط ؟ه:ءاعاتءطعم هلع ءللوص ةءطس ءنلغععمر 171 0# 54 1
 - 69 نات

 ميك فيس ذه لود 7 دو مص ةلطستادت ه [ةممط. ه. لك: . نسر 3

 قعولتي لاي ال ميرك فيسو َهَنَدإ تالجاَحْلاب تأهب لقفل ٠

 طعت ةالعوسد ليقع ر لع مدعط 0ع كح نصل لعدد 12064 1طقعق ااهتدنف | 5

 ٠ نوكذع طمغم ذطعم لمصوعم ةص (0وص قمطانءاع 0ه) تك ةممملت مهامه ممعس 1
 8ءطتعمطءتص كمطع"ععطعمسل عم اككحص ءءاع نصل م هلام ةءطخو ء01, كهف ه1 ةممتص الل

 6-10 هتوءطخءءاكعر, ععرمةطص(غ“ 2) ؟هععا. ل. 1”1ءاك:5 0601ءطاأ: ,5 108
 كاتو عمل“ : 2

 : 1. 8ل1عع» ؟هطضغأا طماأ ةعاسول

 111 مدور, هاد 1110 طعاعقت تأ

 آنو سصتغ 1 ةثامعم (ةءطق1 عد

 ةءاطصأه0عغم ةءطقسم 06

 9, 11 1 1ع ع 6016 5 ءطخو ط0 علب

 طوصمعم» 000 5ءطق]0ع طععتكو

 ]داع اعدمأعم ؟ءةءاطع 18 6ءاععم

 انم0 اك ةدم'ععر طوعا ع1 ءاتأم. .
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 6 هزه0 هلفو جمعا هم 8[تاعصماعم طعتضععم مصمم عصر 18161“

 1 يل 8عمعممانم ععط ؟6"هم]هققأغ عصر 211 0ةعمعم

 . 8موسعت طدجاععتغ لعو قط ةمللعم طوعمطغم هلفع ةمععط ىعاعطم

 0عدطو ذم لع ة1غعوؤغوس تعلغ لثذو 5هطقعتم دصل ةمقغعت لهم العم

 مي ]©«وصص ةقأغز ءهموؤع»عو هتماقهعطعر 1ءاما عمو دتخ ان ل نا

 5 عاتعط 1ملتع1 0سهعا1م 8ءمءاعطصسدمععمر نعم هزم ص 0ع 1018

 1 ١ عاعزءطع» قة ةطع»("دععصر 50 0888 و16 ةذعط 20 فيسر 56

 هانت 6 مغنمص عدا ءوتالع ؟تطقاذعمر مقطتعتعم4 016 106م صتم م0

 ١ 8 ظ 1 ا 4م(اععاور 2. 8. يبا 2 089 ةمولغءم0عر

 ه0 ءزدع ءةعيعمع 01عدعاطو ةص ةزعاط ةعطا1 ةووونلع 1*هعمم قف 3-5

 طادسصو 0عو 8ءطصس و065 لق لدور ط. جهله اءطقتا (آعمسصتتف ة

 ١ هون 7160“ ج15 1ه01510هعا1م ظءعصعممدمععس ]طععمصمءت ءطص اع.

  لوطعتع زم ةطمعم ععجتددءنسصةقوعم منقل عاعع ؟انع ءادومه0؟11ع

 1 م. ]كو اعمدصغم متعغ ؟ءاتلعم, 0هقذ لعن ةعقطعتر لعص 016. 1:ةهع

  قووؤوم تمل 6 ةدداعم زولعم» ©مخطصسع جد جلاعم 2ءلغعم ةتتكو [بوط-

 11602 0 هزم 06ع"ةعاابعم, ه15 (ةملع أم آلآ هلق عتأ 00د

 : دمكلناعهعتط) عماموعأ طقفعرو ىطتعاأ عع دمك ةعلمع 1[مدعع ههعط لع
 ع ع 7 :

 مأ) 8ءطوعملغع لأم كمارو(: ةماصمصلا.

 زنط هنن 18055. 50 طتعود 11ة]ن1ع:5 موو 2 1ءطتنسقنعز ل
 ١ هسنك ةعتسع !ظ[دعطلعمسصصعم, ملقصسصتا م. 692, 9. 2) 50 طلقعوو 1ص 701-

 "7 مدعا لعدد 1حكدمصاتق 058 5ءطخس أت عقم 1801ءطغعتتو يدطقلل“

 16 تمص 570, ه. 21510ءاععر 8ءلا“. م. 81). 3) ةعمساتق. - اكقطصتا م. 61و

 ةهعغ, 016 هدد ؟ةتاسص (8. لومتطو» ىعزغع» هسغعم) ةمافافس0عمع 1”هدنست

 0 م(مغممر عوصص هزع عع لآدم قمعق ]اآدصمعق 8ع]. طق طتاتقق 8

 ءط' وص م0 عرععم 181ععمم ةطصعب ععافعم, 0عصص آرمعاعطتهتت8 60 4

 هع طتووو ا[نادقةم همل ؛هطتععف ةءطسوملغ ةدلعملم. 4) هك. ]عقنمته (111)

 06 قمماطدق) جاغوع عدس ]غفر 0ع ةمهتطاتف ةانثق 0161 3606101 88عام

 منف. 5) _كقستا م. 40, 1
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 110م 01ءوود طادصعم , 5ءاءطعر نتتقماناتم مات عاطل 77 ةت عقال و

 مسعخوم ه0عم 1سل17510هعا1م كانهم عر 0ع ( «ععم ذة انف 1

 زودت ععم 8عمعس مص ععم ت11 صاع ةعءاع10عص, 01غ اص 0ع عقصمعم 6مكاسمو عم 1

 عوعق 120 طمعطتخ 00ءعع محاصلع» ة[ء0ععق 11 ءعاعسصمل هضم عفط ءاقع 00

 لعموم 136 1م 0طلععمم جاد ءةناعاقتععم همم عطا 5؟010عمز 015 يافمفصومم 3

 م6مءعطعو عع ةعوطع, ل16 ط«اصعع جمعاط ههعاط لعض دهس كد ةن1 أ 06ه هول .

 ةنق لعمعت هزغ ةمععف نطقت ؟تلعمر هدم ءطتءلعص تح طعدتل ةاقع 1 طعأاو سل :

 طاعطعإ ممدتسو 10 #0 ]مقاسات عدا 7ع مص لأ, 171 برسم 2

 ةعطصع0ء)ب ىو 018 وم (طاوثا) لضم (م ءادعم ةلصم ا 008 ةههتم م 0

 1م عع ممقهم ةزعط ؟ةعاععأ)ر ليج (177 0516م 016 عد 000 ةقاطءدعاو ل

 لهب اطعتاو ىلز هءملطح نصل 21 رمأقر 010 25931: 7 كتل مانعا وامل 16 1

 (ةمهتاقغ لع 1قءطعتمدصع هدص ق4قمفلعدعاع ععادصوعم ةمالر دم 101117 1”هرحسم
1 

 ناد نيل (8 طوس ع0 هاّصيِب (طوموع). 11ءوو ةدك لعدم 8وميوزنطم دمع 36 ا

 ىعصص هتعاطغ 8طءةءطقتتمأا, ه0 0هءان ؟1ءاكهعط هتك 1 181 اع كي يل 1 3

 كيبل ل16وع ][1عاطعو هور ؟0هةلتك 1911 تصغعط» 203 هقطعع ءز 0 ععط عم 0000

 ةطوع لعم ؟11]0!عةععط»نودعط طتصحتف دمتغ انتص ععطتمع 68 © هلاسمومطةوتلاو ف /

 ( ءععجقأوص0 متتت' 0::ءاج 11ععصقءأات هاء 006 كلائ58388 3 نامت ها مرتو ه0

 371 وص ةزنط ملهمة ءعزأ5 0«71ءةد»» 016 111 مجانآ عاتطص ع 8 هلاودسولا 7 8

 طمعا ةطصعم 8م0عغ, 50 ه5 هتعطأ هةر عغ 50 عم 5011 (فوهسلاب اوناعق كب 1 1

 رمراوصلا )و 50 ععوءطقط ه3 تس 065 11 ءانتدسصو 20-5 2011 ةثولت ةسأت

 نو عواهععم(انءوطع 8[هعطقإءاادصع (فيسلا ةماصمسصلا *) هملعاقأو 6 0 ا

 ؟هدنلاعممسص صغر م عمص 0835 201ععم0ع ظاوصعمو ت1 0هق .آ[ئمااطعأمم نع 000

 ملعطغ 0ءعمغ]1 ءط ععمدع ةعاععممعم 1888و تانك“ 0 نابل 01ةمعص ةهآ1 /

 عتع طعأ 8ممقطتأنه”ت) : ريطلا تاَكئاعلا نمل ) كنا ُسْلْلأ ْبَدلا), ؛ .

 1 حدد عع 1.

 10011 , 184 11. 2) زعقسنتا م. 488, 10. 3) 8ءؤؤوع طم ص0 16 111, 57
 15: طوس. 931, 8. 4) (4ومط. ة. د. 5) طل. 6 م. م 5, 88.6) 6آلا لعخوإ 1

 41, ععععم 3 7) 1[عقسنتا م. 454, 7 1٠
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 همم ع طتا لعمل ع 1طقغش عاععأزن طتستحس ءادعص , عتعطغ هو ممعط ة207عر

 , 0585 ةهزع اذس 4ةلوععأنع ةحاقأذدصلعم ةتص0. قةسقدء:0:0ءعمخات ءدع آك-

  قعز عزم 1زطعع» الكسول ه0عع (نهدممات كداط عتاب عاممدغوم لمه ( عسصاتخاط

 ١ 0ع قرنا, لققو هم تطعم لعم ؟هدتاطحم 0 عمعم آل[ هن ءطقأم طمقغ ةءاطعل

 م طئسودفعستالا همن ءامعم معدعم قوعمأفطةساتءطعم ق4 صفلسدعاع ةءطصك

 6 77 ل[ 0 ل16 ة4همءا زطعع 1"هعمص تع ةامجاعع 1هعدصم عر

 96 ءمانقغمص لعمر طغعاعهصلعمر ةصلعصد هنع غطعتاو ص ءةماهعطعس (2. 8

 ١ شكشك دق 1عامزع»ع ةصعص طقطععءعم 180 06و عقذعنعم طع-

 1, هطعموم َشَفْشَك 8. 8. 88) 00ء» هرم ل عص 1ع0نم11ده11هد عدو, 48

 هرج ىتعلط عاطفه طتععم 13110 نص ععص جتق عرج 11 ننتمعام طعن ر؟ةءط] ءققءن 25

 5 د 6ردوتتس تجدر قدس ةدناج د ع 15 قلن طلو ى؟ءزوعم تو كمعوامعم 6 ه2 هع

 ٠ 1 نرور هسك. طخنع ةرقنوع 05 ةلمج»مو*) وذسا ؟0] ععم0 ءمصةقفءط
 / و 23-5 < سا 9 262 9 ال

 35-) ليوطر 0 لوط 0 ا نه0 بقوش7): 0) طنشع 084
 هو تيس ل

 و 39 عب ةرنلعتع 120 ىرطقعس و طلو دمع لأ عص 501م ةزم0 6

 1 هدعملع» 4غ, مهدد 05 ها (80ءاه0 (نم ملي 7 لح ىف 9 لخد !ناف
0 

 -  حنلعنع مهد '[ةةلثطث متعطغ ةمععوعطودع 4مم متعاع هزم: بدخأر

 . 1س 660.7 (ةاوصع 4 8 ةءاعومن 4ىسحنلاءدنف 2.406 ىذا و مل
 ؟5 ندب

 ا 8 [جمصع, مقهعط 0ع ا. كيل وود 21ءم0عب طمس. 708, لدوره

 8,15, مد اةلقةمصععمر ممغعط معا طتمعت (”ءغعم06ع 15[1 عم عضل ات:
 3 هل ا مس

 1 ىلادرمساو عدس. 199, و, - 1*همووع 01و 172 05 ]لمتهم "16 ؟101هأغ7) :
 00 6 عدنا م

 (ىصق؟) 10 جادت: 6 ٌلَبمَح (0 وتد 2 ليوطأر كلن
 9 عنه 9من سؤ

 اًونحح 0041 سمهك : 0 رحب دصل ربح 5 ه) راتنح 00 لد يل

 هع ةغءطعمل طعلممطع متعطغ عتةقووو كيلا ناو ع4 (مايقلا ن 9 نراك

 ديزي ١ ب ةمهلعمع ةتتقل 61: 1 ةوعور ءاطت' ة.11, م. 136, 8 (ةوم-

 الز تدعم لم هم 8و كطغعصس 0. ة. ؟”. 1834, م. /. 2) [1, 1. 3) الهدد

 ج١, 10 تممستتل 7. 108. 4) 18سهل. 15, 21. 5) 51, 8. 6) 1.11, 9.
 هذا م. 291, قر معمل. متغ ئدلجتلسم, 0نءاع. 8) كك. طوس. 1. 661, 0



 81, 61), ؟ءعصص هم ةص 1*ها] عع ؟هصد آ؟هطالءطعم ةؤدجناع عع هدنلعس 1قأو 0
 1ةءمسصومو طوووط»ا (لأدنعأ ىلعو ةعن ىف ٌةَمْحاَص ناك اذأ) هلل 1

 ةلكابس ةنقملعم» هاهم ةعفانملاب هد سنوعاهللعم (مبقي فو اهمضض داز اذا*)

 و1716 (آ"»ةاح) ْؤ ةضاقم 3) (ٌلاَبجم ١ 200 كاتض, معمم 0ذء ةاقسعو 016

 . 06و 6 ءاةالتوعم 3 طوف نط اع (هركي انا نع ىف اهمكض لخن اذأ), 32

 (لكعهس)ز ج اضع, ىعمص 1طعع ةؤقعاعع 1165 1188 نان ءرتوءاطءلعأ نصل ةطع

 جا1 نو 8216و ةمنيئطعطتا (اههن ءاخرنسا عم اها طوفأ اذأ) مالم

 . (عمم). اكذم ةلفما منع اءاما ومد [كهم1 ع عة عمم, م ايف هدمغ

 11 عم وعاد ةجابلع 6١ ثم دس طقءطقأو» 66 3086 (ا[دصص) مَشْمَعا) هل ْ
 ام نسا

 رمد 11من ماو 5[ ععرتمعب هد ثكو اءكعتص همه 1ك حَدْنَتَ : 4

 26008 ينيك كوك“ , عزو هدوعم0 طعأت 01 ءاععمم 1؟ةمودع ها , 6 رمت طلتمط ٍ ١
 اسس ةه د 5

 طقطعم0ل6 ( ا[ هصععانم) ةبعتنخ (ةبعتبشا))و ءزمع هطاط عا علا (لك مسا

 ةخنتعبخ !2), هزد ع8 عمو اآكهدسص ةءأ 5 ركرعا) 100 سيعْع'), نام
6 

 نييخرد 15 [نمؤو» قعص 8نطحب ءعلغمحسعا لقا ا كل ةماعلا تور ها .

 دان ءعءوطصعم, 0مدعط ءا1عاطع 0ع ةمنققع700عدغاأ طع 11710 امص م1 ةطنواععت لذ

 قىدخأن 5ءاطك علمت معموصةعءطقتس اة ءطغ 5 ءملءص ده11. اطادم اطوصص 0

 ا) ", نأ. 2) 10غعم. 61 ةرق ؟. 0. ةزد0 5ه106 777 ةرتنع» ّدص 1 0 :

 اعاقستموع سقم »ءءطءملعم 1"هامع دبع 5وعععممع 0653 8ءعستقو ه0 لع طومم-
 طوس قمأو عقم ؟ةمطاتصلعم زر صن 1" ةعق 2. 2 ؟. 0. ةئعطعظ 6 عع عمسكو 5 ةلسم

 ذم 1هطءمقعسمم ةزمصع ععططومعطغ. آطرعامغو»عو علل 1ص 0ع 01. تلعكلقتأا: 4)
 !1هراو, عمموو.. 3) اآءوداتمج ه. طماع ا«احج. 6 م. آت. 53, 15 (5اههع م.21,2]و
 7. 31 (ةعم.)ز طلح. 6 م. ظمص.', 183. 4) 1س هل. 5اقصع م.21,8 ضلأ ةطصاتوا

 ةثمصع سم0 ذم عاوعءطم» ؟؟ وع. 5) 1هكلتطت م. 66, 15. 6) زم. 379711, 4. 7)
 2, 32. 8) 1ط.م.48, 3. 9) 1.2, 28 -م.81. 10) 15.229711, 19 -م.68. اا) 1
 1م. 12) طامع 0طقاوك رث. 286, 11. 13) دس. 61.264, 2. 14) ةكفستل م. 9
 (؟همو مص خله 59): 81هغوم. م. 308, ؟. 32. 15) 0طقه1عل م. 296, تس. 16) 15 ها

 27, 4 ١
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 ءعم همس ةطصغعس ]ةمكأ تسع ةصلععع قة عم مغدؤءطسمع ؟هد 5ز20-

 مقالا 1آدوق ؟هآلع, 0ءووود قط[ 51 رص 1 مهعع 1و6, 5110, نص

 ممم 8نملمدعاعب قعص قي دود معس ( ءععمو6ةهص0ع ةطععطقسرتغ 0ع“

 زووعم آلم ةصلعم سضماةسعأ , ةمععمط]1ءاعات ءط 16062 دععطءص , جانا

 نيم هع نجا زو [2عممعم ةثم0 هد ؟هدصعطساتءط تع 2 هسقسع لع

 . ةللعتم كم متعطغ ههطوئةعطغاتءطم» طعنا 0هعواطوم مغ عمج9188 ان-

 ا ؟ه]لعم صام هووعمز. )م06 ؟0]لعمدم»ةعطع طقأ 0عمعم  ةمكعاتح

 1 ياقاوسلعمع ق4قسفلعدعاع ءعطقلغ ةتعط لهمس جمع 8 ءمءزءطصدمع 8

 :ةملع5 نصل 10, ن1 هم زعمعم طاس0لعنعأاع معتمر طلق ؟ 0116

 1 مذو 05 ءطغعتو طعم '[سممعم هصاءعةنطعتلعم ةزعط لهدم, 08855 ه1 6

 01 مم ؟هالعونطتتمسماتءطعص ةصطقأعغ, مدعطتع ؟ءععصعاتلعم تصمر لع

 116 لكدموغ 10 مموءطخ اغار طعم لتع ©ععممع لع ؟' هالعممطقستمفتع طتصقاتف-

 0 [لمووعهعط طعنا دمه 81ه تعلن طاع تأ عم ةععم هزع متعطقب 016 ؟8]01-

 ءاطعم تم انطوممءعقعمس. .طنوعط 156 ع5 ةعطع ةءطص عا, طلع“ هب ممو[ ع0 1انخ

 ٍ تةءطع جو ةوطعتلوم. هند مده 8ظءعاومت ءلاع ممقععم ععمات ععوز

 ١ هلع مهاد رص لمع 1"ه1عع هدف لعسص (ءاتعنع لع 117 دقعم ةجط1 اعط

 قون طعتفمأ ةءاقملا , زموماوم 016 1 يمتعطغدمع, ؟ءاعطع هع ةصعوءطتقعأر

 ١ انطورع لعم 1هملعنو» ةسكوعامموأ م1505 قس 0عمطوو ركفصععا سمع

 اع, هنو. 1"هاوو ءاص [ 84 فيرطغ (ما. ةقراَصَع) و. لوصعوو لعد

 . 4014, همم : م طغعضتطمسد عع طل عد“, [”ةسم2) و ءازرب اعف عمد اك هس ععأ
 9-5 : 3 «ةن م َ 3 ك 2. - هل نإ ل

 , كو. طمطع» 86م 3) 006م ةرسج مهم رسج, 8:0 4): هم 3:5”1: كيمع

 1130. م. 284, 7. 171. 2) 50 151. 11, 83, 18. 3) ظفطت. 688, 7 17.1. 01.

 ٠. 26, 014م. ][سصت. 20, 25 (ة]ومع م. 6 .7
7 08 ©. 0 
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 طوزووأ ءالدح (ةءات ةءلوءططت] ه1 ع). 1طن و5دع طء1لعم 1نامءدععم 13 عاد عانت نلت هد

 نما1 ودموع اص 0 هعءطقسف ؟0ه]لعمؤطاتساتءاطعو (ءمعقعع. 10 هووصكلأ هطع نه

 ند ون ععم ]ط1نادو ةسف0دع]اع لعد همم نص[ ءةءاط1ع05105 ععطءنةدعاطأر 4 لامع

 نمكعم 710 ةزعط 7160 ءةعطم]4 همعط جةاععصر متع طقمستع عدد ادعس 0 ةقلع 1

 جانا 5هناغ ععطغ» ١

 حاتءطغ هطصع اظظتملتتق5 د01 036 © ءةزدلطدصسع عع 5معدعطع اعمدصغع ؟ةط عت" هه

 , الرصقغوص0ل ط1ةزطعسر, 0285 ؟ءةتقعطت ءلعصع ةاقصسصسوع ت20 1*ةصتا 1 عدو 1 دا

 020 عصمت '['طفت] هز ةهمالععماأ ؟هج ءةصقض 0عدع 1ءادنغصر 0ةهند 1ططعتأ مقطتقت ا.

 ل ولع 5ص طقم هم ةولمع آتعطاتسعدددفلسةعاعع. 1؟ةمص صصص ص 11 ءطغعل
2 
1 

 اممم ةملعععم ةةوسصتصع5 عم طم ذطمص طعات ءداعد ىسول»دعاع نع كمعم 6ءعومت

55 

 مولع ممدع ءاصع جطا101156 8ءجعاعطساتد قر 0 ل6 عوموهللع الفم نداطممملا

 ةامص0ل ععطب»ةصعطقوعب د5 مهجن 0هق اقنع ل36 انطععص ةزةصحصمع هسص نصل ؟انتع ةزءط 5

 1ءاطلاغئعو 006» ءلص 81104 هطصع ءاعاقععملع 8ءوماعطتم ع. 120635 طقصلع"(ع ول

 1ءاماععع هم قعع 06و /دفدسسم عمطقط ععق , 1ص ؟7؟6] ءاطعاتط ق عمد الل وم ٍ

 038 نط عع 17 هرتونةط ل2155 60 عضل سنع لزعمع, 0136 ةصصع» 0هءاط ءطقع

 موعاونم من فءاط ععمسع مددع, دسم ةاقطسسعو 016 116 د ةطماتمطم» .اتسومط سموا

 1عطؤومي لو هصغعا» لعد 0 ءععدمفقأند20 هع1طوغ ءناععمصءص كن ]هققعتل طصد .نوابسووم

 طقم لتودم ععممس 0ع ع 1"هماطت !لمصمع 0ع ةمدعهعطع ءةصععو عتق ةسعات ةاقعلعع هد

 نى ءلءطسس عع 1ص 0ع 86ع0عمغمصو 0عموءااطعم 137 ة»ءدن, ؟ههد لتع هموم 1

 داحدضأ1) عووععم , دمع 1"ه1ععر نسل دنع عموءلاق آن ءطعمءزسفاتسنساتط# 0م 1

 لعدختمعب ؟ءموءطتعلعم عع ١17 ةمعع. اللهم معطسع 016 !؟ طن لعق يك تنطق هللة“

 لتعم مع ه6 مءوالعطع يدطأ ؟هدد ة4ةسفل1ة ءاععم 1ع يىقءاطقت عد 5 طخ ع0“ لوهان

 طقطعءمر 016غ همورمدساتسعات ءطع 1016 ءمعد2 ؟1ءاع» 17 عطول ةذقسصصتع 0163عم 6 هممع

 طقف ةزعط مةيامععص , لتع 7[7ةمام» طةيعتعطسعم ةتءدعلاطو طق عاععتغ هطصم 186-
1 

 م0220 ء»طعأغ 0ع 8621 ءططص و هس ممطقتتع 00مم 06453 (©20عق. طص ةم0عنعم 1176م
١ 
1 

 عمم ممم 01مم ة4عكر 116 معمم كم طق10 عمق الكفسععا, ؟هص مامتا1 عل قنعل

 )1١ ظكظدهم هوءعصستعم و, 8. 0ءالت , 016 طعات». 5وعصمصور دق 0من 2كءلثت 40 0

 اعملو م. 5. 06
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 (8. هاطعم) ةطوففعطعم , طقلف ةمععا س9 (ةهزون رصتأ يافع نافل

 520 قلل قممعءط نصي 7) (مصخغ ؟عوؤعسم 1آ1هكقعط) , هلع لجأ 2)

 - 1ةءلععم) , هلع نايس ©) (ةامساعطقءاععتع) هن. قه. طءمعاوطمعأ ىلسلب

 01 نسفمستم عا ندع (ةمععتء1166) 8 ذم عج انطاتعط عع هل عمعم

 10 ء1"عم) جاتك قمع جمعط تمذ همن ءعاع وصطقعع ال1 ءاوع ؟ءعوعطت هل عض.

 " عاوةءطعم آل مقمسستصسع ةأم0 3ع متعاعا1 ءطعص 1'ةسغم]1هعتععص لعع ذم 150م

 0 11 قطاع عمهم هد جند ءكعم س1 ةاطدخعم. آد ةزم0ل لن عو آل ةاعع ل16 لمنع

 ١ قمطقملعمسمععم ةصف ةءطمص دمع طدملعمعم قاف مسلعم ةتمل. 5[ عمسص

 ( رورو قكمعسم "حصص جم معصم هن0ءنعم انطةنعتمعر 50 ةناتأ6 عن !عاعطأ
4 

 "قة عاد 1 ل 8ظوعاتع مطعم. 11 ةعطعت» 06 06ه 171 ة«ءطقعا

 رم طتما ه8 3) قب 100 قاقفك عءوعال 1218: بساَش 04 قسانا 5

 ءو لكحسصءأعا و فما, < .َقتبأ 5) ن4 حقنا ') ا مور م هه0 نإ

 همدع 01 د مععقسلععمز 6) طن و 00 ةلَتت , نتلتكل
 و فمر

 : ليدع دمه يريحك 0 رمد 0هع '1هسطعز دلهل نيت 19و 20
 < ب دورس

 مقغعس © و ءطعز كلاح 000 كنا, ةءاط» ةوطخ#ةمز نوفام 0
 «ة5ردو © سو 9<6 هدو

 يس كر خلبد 0 ذبل عمووعر» 8زووممز ) 51116و : قاسبر قدعب

 ارم. .8معاءانعا لقص 000 ليقست لوم 5ءطووعملغ طاقصلعمدغمعمز 0) آنءةصع

 وْ 02ه وقف ةعطخس ةعطعم 13 27 0 لص# 1000 لصقم», هعاب 21[عذ

 دقق نع 0" كلنا هاء

 4 مع انه ةفغزر 2هم261: ردم 010 داما 3[ءهموعط مص دعم !4) و معبر

 : ا 0 10 عماتعط ةغة:1عع 6-0 شدخ 010 دك مدا لعن
 رع عال اس هع هس ل

 1 ممحع ههلعمز مدرك 00 'سدوك ركزو ةهأد 7و نع !هملعم

 ةما1 متعطا عمامن عمم ءةعلعمب لهم مهمعاع 01ةومع 1! يعقصل عدنص وعم 50

 "نونو ةزم0, 0دقو ةزو جمعات 1همعزطقلاب 0عووعلطعم 8[جمحصعم ةزعط ؟01120 عع

 2 ة10ءلععب 8ع م. 188,4. 2) طلح. 6 م. آس 84,6 (ةاقمع م. 46, 12
 ر. كمم.ةر 7. 4) 8حص.م. "16, معص. 5) آكفسنا م. 114, 5. 6) 11د ةاتطق م.

 م. 31, 15. )8  8متتمت م. 212 , ©1. 2. 4, طه0عق 01 ةلععك. ص. 0. ©1. 9) ان.

 , 919, 4. 10) [هةلئانأ 2522111, 5. ال) ذان. 22111, 7. 12) ذم. م. 66. 13) ةكفستا
 970,4. 14) ذط. م. 622, نآغ. 15) 1ةهءةاتطث ال, !ءاماعو 0من

ْ 1 - 0 
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 طوطعم اعقمصعسم , 50:16 ج50عءن 1716061 هه ةعطتع 121ععصغط ةصدات ءاتاع عا عت 64

 ة6وصصتعو طال ءطعط, 0385 ةذع زم 016 (؟ عدن عاصف ةعاطع هتعطأ ل 71 7011

 لوم عمم هه 0 ط. عدتل مهعمأأ ط. عمت 0 8[ يو ) سطل هد لعاب /

 ةولطوم معطوأ 8[ةعططقوعوم هلم هام محم هةموو ءناعغ 8102. 6 ناسا عمه

 17سم ممءاطسمع هد 8نعطق4غ5وطعص ظصلعغ ةزعات اه0ع5و معا طعأ آن ءطغءالاتر ملفا

 اكس طوب 0ع“ هج 2112 ملجأ 9 عماموسعطغز له همهعط لعضص 1عكقستل ؟ةنع ١

 هز لع 1”هرعم ءم علَج 04 هلج نصل هممغط مع لمع ىبج ( هد 70م06تاعممأ#

 اعوطأ ةعامز طعأ لعم ةعوطعتخم 1ص ( ءان"ةدعاز ممم 1ةامغعدنعتت طقأ ىآ 2م 03 ء

 نع الج ذ زم معس ؟؟هنقم ةمععرس ءم0عغ“). ا

 آنوو 0 ةووعذع ةه0عغ زص عاءاعطع» ١1 ءتقع هتك 0 آن موؤعا 1 نصع ؟هم 8ةءانةمطدلل

 ةموعملمدعر 1و تدح هما كثَحَو َلَبَج 4 بْذَج قع ه1 عقأ 1

 طلغغعع مهعاعم ؟هدد ال1 جموعتعف لحمسإ 120 للحشو هاكات هم ءاثأ3 6 5

 120 مش ةسعس 100 نيستا 7 ليكم 00 00 ل 000 يقبع

 لك (مدعل.1) همه كاح م 00 مهدد 5ءطخل ؟"01 5 ةقعاص , مان

 قعاوصو ةاوأغ 0ءووعم طعت عم 1" عمماستا [عط ةعقاصو 0 عقاوص10). ظ

 ظعز لع 8116"1 لعن لعدد ة4عوطعع عن 0 ءطمأغغ ةؤغءطعس عت قوم همم مل

 مدر. 5مععاقلط ءمعدم هم وعم لع ءويعموغقسلعر 036 ذطص ههقفطعم, ةهافأءأتا لذ

 [”سوعع, م ماعطع» ظقتس055 020ه ءان ةنك 01ع كماك ءعملتم84 067 1518060

 هسمفوعاأتطا 5ن0ع. اكذمع 5هطم لت مهغلمص 0ع هضقلعععمب همك لأ هذع ةاه6 طقاتعم

 : زعممصغع, هع 016 1عئمغورعم 0عوتأ, 0ققق لعمع آ1 5 17 ةداقل مثوو نيل 40-

 لوعالجعم دم 01عووم (معاعم , هةاما]عنع متعطغر ةماهم عع ن00 ةمزو كن 016 5مدنةعطع ١

 ده 016 5[ ةدزؤغ طءعدعطتغقماعغ اناتعطز ةتع طءطتءاغوص اس عطت» ذطتخع 5عاطوغفذقمس لن ع- ا

 اعمتت تصح ط(10عم ععرو1 ةنءعمصدفدعم م ةمسهام عمد تان عت“ [لههابطة معن علت 06 ا

 كاقس سعر 036 له ةسعات لععاصعمت عع ءامووطد عت 0 ءءطقسرأع ععطم ءاتاعم. 5

 هياكل قرعأ هه ةانطر ىعمم مهم ةمقاعل, ه15 ءامع 5ءطض4أم هده ةاعاط 110 كلما

22 
 1( آ[عفسأل م. 166, 5. .2) 1طءم.ة1,5..١ 15:)3 216 112)0.0.4 9 1

 م. 406, 11. 6) 6دسط 7) 8مم ©!. م. 134, 5. 8) سجن 61:8, 4. 9) 1 كلف ْ
 1 رم. 100, معصم. 10) اكقصتا 2.689, '

6 
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 1 9 00 77 ةرماو 0ع خا ه1 26 (ةوعن) 006 ج15 آهدمتصح
 ها 3

 هال همم ةعزعور 80 08388 2. 8. لقصص ةنعط تيا حدر 010 محجر

 : سن" 0ع+ مو 8ولمتمم مقطلغم 0قق ةصقعطمسا1 ءطع»ءر 0ع )60عق-

 0 عمق "ععءاطعملع ؟؟0»غ تمل ةمغقءاطلمع ةتعط 04و 6 2[دت عق-

 ور هرع زعمصصغم ور لعمص تأ دلع ذم ةءامعس 1ءلوع ؟ةعوؤوم0عم. 7؟ حض

 ل16عون 1821 ععمأاط اة سم1 1 ءطاععت 6 قعص ( ءطءعهصعط 0ع  (؟ة غادص عقم طن ع 7968 10-

 هارعق صاع عر ه0 ]عوسع 516 جتعط افلا ةزمدطقل لقسم 1طن عل“ تانك 113

 ا ام ىورمءطت ءلعمع» 4سعم 0ع ©جكغدصع هدفت 0 ان عاععم ون, لعصص

 طعما ؟هوهطعم مدع ءوعط (نها1عءاتلو هلع 19 ة»مودعر ؟ءاءطع طع

 1 00 8 ذد ظعمدع دم ءادع (ةغنسسع ؟هد ]نامععم 211ععسم اصر

 : ١ 1616 الكوم ءءاع“ (طقتاو 0عص مع طفذاتسصسأعد ةهمعفطل هلا 21

 1م ةزوط ةءطاهوقعم. "نع لكفس ءءا1ق ءطقق عد 2 م. 8. هعتواننوم 11 ععملع

 م: ) ع 109-8 .6) ةامومح , 49-10 7 ةيجاكا و متعطأ نهانعتخ 40و

 2, هذمأ نما عد 60 6 دارو انطعرع 60: 7 كيت , 816 0 100

 راكع هد 200: 7 طخ متعطغ نمغعع 1000: 0 2اخا ده عما ماذ 50

 نو مط كءطعمل. طقعم اطمصسوم قسفلمةعاعع, مءاعطع كغم 8ءوت#ا لع

 7 17 ةيطتملصسم ع مدت كممع طعدنسصستعم ةذغدهغمص ا 2

 ,فقا «[مممم اةويوعملع» لكهسص ءعاعز ماتس» م ء10لعم0ع ة_كهصءءاعو ريع, طع

 با
 1ْ 0550 هام اكوب 1عز اعد ععاع.  ق4سووعرلعصص ععطةععرد طقعسط عد ١17 ةدل[عالر

5 

 , 5ءاطفق» 15ه ععنمتتعطعموع» لكم ؟ةعمع» (00116نا35 هدم عط

 2 ورم جت ل دفع م لرازم عع صاغ ءاط عطس ا زكا جم عد 25200 0 612-

 ظ ١ 0 معَ [عىسععاع نمل 5ءطقأكع ب مهب 100 356 ةعءطقأع ن0 1ع

 لعمصصتع ةسعا لقي كو لقف 8608 1متقد لع تدقحتسسس ءتأةقفانتع ؟0تطقسم 0ص

 5 , 0ع ةدتقلموعاع كم ءممعمءاععع» ةعلم , نه0 ءق .طفلصسمأاع لع عقصق ةللح

 ٠ 0 13 سم مف هادو لسرخعط لعد (ةغغدص عقصفتط عن هانت', 1عصص 63 ةزعاط همم

 1 0 مع مهند مسععم طقصلعاغع, هلعع ذم ةميتعطس ةماععم دصل 8عصع

 . نع لعم عع ةطصات ءطعم © ءطءودعال ةعلقاساوص 016 (ةغااتم عقل 1061

 "لإ زكفستا م. هققر 6.١ 2) "1 ةلئطث 351,8



 102 ا 0

 عوج 1 ووو ممقعم 1انحع 016 8+لمتسعم متعطغز ذص لعم 56ة0غغم 0ةععوعس, 500 ة20

 1مم« ءووعم , مهصت عما1تعاط [[مملع]وأ ماع عووعمر ؟0159 هععط , 9 ة7*ع ه16 062 عأ)

 انءط. طلع طتعطغو, ةدتك لعم معصم 5ءا1غغ ةطع»ع لعم ؟هااعةزطاتساأ ءادعم 6 ءاطالقلا 5

 00عرع ءعاسمعاط» كاتو ععطءةهصعط لعتخ 179 3ة6عداتعىومطص وعول ممعط تم همم ومات

 طولتمم غوص ةئءط ةم0ومءموعتام لعمعاطعم, هم هطتعوم 1*ةلاعم ةطععقءطعم , ةنع

 عةوسفأر ندع 3 8636من 0عو 1 هرومو لوهان ؟ءعوصأ ةققكم

 ماو 016 ظوعوزو ل1ه 8ءوعط ”ءاندمع ذص زطععم ظعععتعا 208, 111 عص 5

 قلتو ؟هءطوصلعمعم ؟ما1عوزطتسات طعم 5مومتد]طءمءلءطمدصععس نع لتع 1ك

 ععموعمفأةملع 1طصعو © عوزعط ولع عادعم كم دمصما عاملا ععق اط[ةنعطافل. ]5 68 ظ

 016و ؟هدع لعع 2عاأ, 0ع 016 ةاغعوؤوم هصق ةهنطق](عمعت © هلل لجأ ماها هسمت كلب

 0هعءا ةسعط دم 01ةوووم همعاط 200عم 511 طقعتت 4 7 117 8 عد عاد" ءئاحصسصو

 جتك هتنممع ةمعتمدم0ءم"ءقطسصع ةماعطع» ىمقلعةعاعع ه0 ةطصآت ءانءا 12من دع

 اطووعط عقفصماعأ. 1816طع1 طاتعا 016 2وعوزع هتعطغ ةؤئوؤطعسي 0ع» ]ن1 عطغعا“ ةءطضأ ا

 8يءعجوزءطمصمعوم, ةملعسص ثم ةزعط ةممسولعمع ةممععطقاط لعع ععوعطعمعم كح

 عدصعع ةزعط -0عو (جغطدص ععمفطط عبق ةمامءطا سعر 5م هسلطعأع هع لع 1ط[ةدعد' ان

 ذص عع معوعم (ءوأوألغ عم طءاعدصسم اعد ( ععم قام 213110 2

 ىورع و هرنوزعر» 5ءطعغغ هم عع ةزعط همهعط نصل هقعط ةددصت عت ممعطا* طعم وسقف

 ط110عملعم عقغطقعإا ملعد '1١1 تدع 0ع ةعمطتةءطعم هعقزعب اص 016, 17916 ف طا ١

 016 جافعم طلءطغع» ءطعموم ةمعص فسم "ءا2 1طعتل 1ز ءطغسم عمم 8عامأ عم 3 3

 036 ةمقغممعم ذم تطعو ةصممتءاهموعم هت 117ه ةرمذ نأ 1و 50106 ةؤعط عقل عه

 ءوعمفامسل قلمععط 18متنطعأو هلعع ق4سفددععم عم طقس ءوتوت»عم نطل هق ةعص

 ط1106 جم هعاععممعم. ةءلمعم [[ةرعععم, عم ذم طععم هدعوم آكءزعع عج دص لعن

 همل ععتوأتو ععسوملغعص ةعوطععم , اطومصغع لعص انلعطاء» 085 طلعاعمو له 06

 مروطعع 20م0 جنم تعوم [قطصطعتأ طسومسم. 1*ععمعع, ىقطععمل ذص آنعطعم 6

 نكد مع عصد6مءطعم 11 ةمععر ىءاعطع تطوع لعص 0 ءوعصقذندمل طععامعم 2م
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 عوامموسعاتك ممضلعم , ءج1قمو6 0ع 1801 ءطغو» ل3عوع ظفطمر دعست هنن ظ

 2 ةاتعاط 1م 0ع ؟011[ةدم:ةعطع 0 0 ' 0 000 0

 مع د 71 هدفا ذم "11 ءاعتم ءطعم ا نيبعبرأ "), ؟م عت انين ل

 بظع 62 هند *) ب للعم 6 وعمفأؤوهص0 سصتتاط 220غ عأ 00“ صنت لاا

 دمعأ, 50: ىي016 "هد از انماط 40ء14 (1[عوسصوعاأم ”): 6014 مقعع لعسس

 15 له ؟مالعم (ةع. ةرمطص) ععطعت“ )5: ىلتع معمم (ةع. 5ةطصع), 5 ءاعطع

 ا طقت“ 5: يلتع 5ءطصم عموم ةطعصسفقا ةعانعم لعم [ععاءدعتعأعم]

 , 0 متأ ةوءطق (ةع. 8آةعوام) ةصووطعلامغ مج“ ؟): ىلع ةهاق عمل عاعم

 / 8 3 عاق وطعم لكمطا عد, ةمععقوعطغ ذه طمسوعسم, 0ةسفعص (ةع. 8هاه)“ ؟)ر 8ءتووتعاو

 : "هبل و 110 جالقتعم ةزمل: 7. 8 ع ممغطع ةراممعم طقطءصلعع (ةطته0)ر

 9100 .عاةخطم ةانعط م0 دع (ناوكفا د نوت1[ عماططسس) و 7. 2 بحال 01عام ع

 طر 0(5ة98ع), 9. 6 لبصخ 31 01ءاطغطق و عمر (5ءطختوفصت) و 7. 8 فيبنم,

 م (طوامقأ) ن0. ه. ذم لعم ؟0ه]ععملعم 1 ةوعمز ةمق 1ك[مج11 111 (5دعإتر طخ

 9 فوشملا 8 طاوصلعع (1[1ةصععر 111, 66, ناي وللأو لثع طه لعم ءللعص (ةدععم)

 1 7 ىم 01 عوعم 5غءالعص هموتعطأ ةزعط اعتعطغ لتع كعطاتعع 85ءمز ءطسمعر, ؟ةطتععل

 8 ممل عمم كن همس عمغدغمر عد طغت ة4ةمعوطع 0ءموءاطعم ةءطومماععم. 8

 ا . م. 556, 19 ط6 قوفنم نما رتل 6عز 1”:ةهرادع يرو ءاقذعان, ةءاطاقص]ععا

 مقلتمو)“ ب .طعز ظنتءاععر ير عزدوعق, جءععوسعاةءطغع5 (ال[دعلاع ه0عد» ا8[هق)“ ءاط-

 ان هك 11و“ م. 206 معم. .(1مءورنن. ان ءطعمو. 1, 366, اقع 1, 132). '1'ع-

 1 معمعراكغ تح 1طفصققو م. 209, 9 ؟. ه., لمقف عع ]1نطغع» لعص 211 طمتخ

 نت هطصع 8نمعس ات ىدصع هد مهتس هتعطغ طقأأم طءعمءعطمعم طقةممعسز قا

 مط لثع ؟تملمصو سنا ريع (ريعلا لكيدش) ةءأ عقر 51 ةتعط هو للع 8-

 هاذ هم عمك لعم عزا يعدطر مقعازءط عع

 از كا ةمعطتت م. 142, 01. 2) زكقستا م.21,4 ".ن.ؤ 1ك. م. 140, 12, طقسقع 5عأ
 م ظدؤمإه 1, م. 14, 15 1. 3) ,ىآك» ءصاعمع ةزعط 40 (1'هعيعز لعص 6 ءوعطقل عصب
 1مم عمل عتب ناطر: عوامسم غطت كي 13. 4) ة[كقصتا م. 559,8. 5) طقس. م.

 4, 83. 6) زم. م 680, 8 « ن. 7) 'ةسستع ط. آكساؤ ال10. 20. 8) 6 هت

 .. م. 66,4. 9) 88م4. 92, 6.
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 1تومطع» ععطق»6 ةسعط 06 ءاعومعط ءةصعق 2ءعقومصقأ مزنمهممتصعمق , هطصع

 085 لع © ءوعموأهم0 ةهل1طو6 وص قفطسغ متلو 0ع 11 ءطغو» طءععمتتعا ةلعطب لم د
3 

 ل36 قسمددوع 0ءمقءاطعم ةمعدلعمغعم. ىمأ 016م6 01ءطغعمتدوءطع 18: ععستطاةساتعام /

 هامتعع 8ءاقمتعاع 0ع عاغعم 101 همن ط1. 66 م. 1س“. 51, 8 (5اهصع زم. 3

 14)و 4ا]ععةسو 10, ةز طقس. م. 101, 11: 130, 12, 0 6 ن0 1 ان هدأ

 هرمكفطصغع ىاطمودع“ همهطعاءعغر ه0ع» خللك. 12, 3 ى 1ةامعط “و نذع بو لعس |

 1["ءكملع جو ةعطقغمعم ةتص0, ه0ء» صم. 2, 11 نصا 1810. 80, 4 نال ول

 قطو ممحعقم 9؟ةسا. م. 11, © هه. 18, *. 2, ذطء م. 19, 660. 16, 5. 31 دطسفاتش

 م. 39, 5. 10 يآ ءةم“. طكحص.. 700, 15. ىطعضمطل عع انطق 010ه [ةمقطا همع 9

 ١ 53 (06م 8ءدصل“, ءطعمدم اكقصستا م. 364, 15. تح ةصققمع 06 © هقتمطنم طقسق

 يلتف ©ءاتءدامكب هم خللجعسمر كنت اكفستل م. 581, ةر كاس هس الآمال ©.
 395. 1. - كوستا 401, 6 ةؤةطغت بج تاون ى ىتح ىط15 916 (8 ةممم#)

 هزعط ذم معصم ةءطاعتوم طقااف“ ةايأك و اىتِرهَط ىلع كر ام 6 11ةؤم هذ زو

 (06م 180ع) 0طءمققعطع اءعلص 8 ءتغطتعمس“. قمعطصلت اط 156 قعدت 6 ةاطءوسعط ف 1

 1[ عاةلتطاصسق هطصع 8عمز ءطانص قتل 01 رجم ص ةمافطعف تم نوب ةحئاعس نيكل 2 80

 ركمم. قمر. 56, 3: ىآم ؟ةسدللك ةدعطغوم دصتعط 1[هعءطغق (ل3ءز صتععس) طعاسب 1

 ةموءام76 (0. ط. 016غ 5هء«ععص) لعص 5ءاطاقأك طتئص0ه منعم.“ ]10385 9 11 ند[ ف عزمووم

 0هطتنم عتموع, زع0ع5 1مغطعطتنات ءطع عمق ةولتصعم 17 ةمووص 1مم ه]1ةممعص, ان0 قطعات 3

 016 معءوطغم 8ظءئمزعطممع لعسص ط[قمعءرع ةطء11ةوور طقطعم 0316 ةسوطعال ةعاطوغ ةاتق- '

 ععممهءطعم. ]مد 1كقستل م. 488 م10 دذمصص 8تمطاتعاع هتك لعص ؟عربق 0عق [طصتح 3

 زان 011ج نق : ْ ا

 دابلا فَشْللَو بنعْلا اهركوءىدل .. اَسبايوابْطو رهظلا د1 1
 واي ادعم 6« مند 0

 9 اسباب ةناكو تاَنَعْلا يظر هي ٌلاقَف لصق الَيَق لاقق ضرتعم ضرغعأ 9

 55 م ىريو موهفَم لول ا 0 نفل نطقلا ع مصَقْلا 1 قرع ل ليق ْفَشْدل

- 

 ا) 711 100 31ه جالاهعق م. 58. 2) 0طس وع 11, 26, هل. 11 ءاعملعأب 20 !

 01. 5ءز1. 114, 1016 3. 4
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 ْ . كلذ 4معطصات ءطر 116 طعت 000 ليللا ملك لعج هنتر ندو

 وغنت دلو ديف اونكستل راهنلاو, ىو زولع» سصتغ ل طووتممءملع 52

 ةوصلعر»ع ظءيزءطدصع طحغ (طكةستا م. 74, 16). :

 . قذمد ةم0عمذانس عوز ءزنع 17 يلهطععم لهق عقممع © ءاناأعغ لعع 20هعوزع

 هغ, هم ؟ءطآغ هو هتعطغ هس م ءلغونعم طنوط عن ععطقةعتوعم 1ر15 ءأح نأ ان 71

 ةم مهرج 0ع ةكمعوطع مس 0عت» اعتتنمعص , 01ءاععصر 10 ءاععطعات 0.8.9

 16ن16 0عو 2؟ملعور هطصع ةزع مقطعع جد طعم ءاءطصعمر 80م3 لعصم (7 ءاحا"ههعط

 ةوعامدسعم 4ع 03عوعاطعد (ء؟. 0طها عر طعمة عاعدهز طغقعع مددقص 2ه) 0555 لع“

 06 6 ءعيعموؤدمل هزأ مسح ةصم]ت قاع صم 17 نرناط هنو مط ءم لع صاطقاغ عم اقر

 3 6م. 1 63,16 ن. 1 (كاوسع م. 31, 11 1.), 0 0ع " نعاءلعط ع

 06 عدص ل عاعععلتطسع مغر ىقطسءعمل طذصح ةعوؤعم 1 هوم مدت '!'طعغقصعا طل

 6ع هم ة) 2ز6 اعقطصع ةوءئئدمع 06و ديلأ ىناضم دثأ 4مذ]ةفددمع 8

 , ىذع اكذصأتا م. ةؤر قاس. 8 ) ةيرطلا طي ك1 قيرطلا لفأ 2 ا

 06 (ءالو. لع !1١ حمل عع , هلع »16 طقس. م. 693, 10, 790 عمد

 .ىادء» عم الآل عع جمس 5م عاعع ةعلمع5 2عانعو طصقعاطت“ 1ع ىعسصت 01

 ١ < "08 (ةءطمزءاو). 4 6 ءطدسعط 06م قععدفداتكو ةلهتغ لعع قو ممت هب

 + هم 2 ةثام ( از ءعغ طعتس 77 ةءاطصمب ةاعطغو 2. ًاديز ٌلاجيلا توتا

 .لاجيلا نمر ا1كفستا م. 21,5 .١ ن. (خل أ ءمدهلهلع). 0) خم لع ءااتعع 1

 1 عمم تسل ؟ءوا1وغةمل1ىسصوعم لعق © ءلهصتععمه 0مععط لعص 11ةضعاتر ؟هدن-

 انعم طوس 1م وت“ معلا , 2. 8. 1150.6 م. [ستن. 20, 34 (5اممع م. 22, 7):: ىشنتك

 3 هوا عدن دع 1مم 8هلعمر, ه ظعصات ةقهل]4“1 هع. !وهقعغ ةدعا

 مب 00ءم رص ؟ءةنعاعتءط 15. 83, 17 (كاقصع م. 20,5): ى لادعط عع اك

 سمع ومةدصاغعم 06و 1موومو 5ءطعماععاد معدع اكتقلأ6 تان نتف زو 8حسصمعم

 12 وانو عمو ةزعط م1علعم ؟ةتللاعمر ههعطقعمم 0ع طارسعت» لقسم ععقفطتو ءصلعأ

 « وع ؟ةتوعاا نان, ةطغعتع ةمعط ةمصقأ. 17.6 رث. [مدض 52, 42 (51همع م. 22, 2) 185
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 جا هنعقمعوم : [ءط طتص لوامأ هم ه160ء:ععقءان]ةععت (؟ه> لعرص ةدتفعوعفمهءطعمءم)

 'ىهل5 هن زعاط متع ةثص ةءطصعأاءعو 80و83 طءدنعوعم طقفأو تادطم (صاتقق“ تنصه مدلل

 طععز: دمك لع لووع0لر ؟ععمعم 15( 15. 68, 4 (5]وصع م. 80, ت]غ.) همهعط 0عص 200

 وآلآ ةحص لع روم لكسستس ءلع 0160 ععل ان عاعغ طلص“ جد ءهنوقمدعات : 50 رقع هم متعطغ

.1 . . . 068 ,50 “11201061 

 لرزو ةكمءوعمصع جان 01ءةودد ام ةيأهطععم هصمقم ععم 016 آ01ءطغعم اس 7 هالعف

 هزه ط110ءععغقوم هو زولمعءط مءئاو»ع ةمق. 185 همنهغوطغ طتععطو تع 1[*عوهععو هام كثو

 ظعءعععءاءاط ممم ععف 0ع (ءععمفغقسلع, ىواعطع ل16 101 ءطغو» ةعصعم , لثع هع 1

 ماعم, طتمعس أ ةعغومر ذم قعص ؟؟هالعموعط»عهدعط ةطعععتم ععم. 8ءسوعطغعم رسذع

 01ءوعصص يو هعاع 036 ؟هوعطت هلعمعم ةقعاعم 01ةوعع معمعط 18 26ز ءاطتط اتا 8610. طلب

 رستم ةءطمص» هاعم ععددوغ 010عر, ؟دستسأعس 016 11 ءطغم»م ماتتع طعععأتاو تلقا عم

 للوصعم , 7,16 016 لعصص 1717 هرم مراص ةمدالمع ععاط]10ءعععد ةسمدولصتعاعع ؟ةع

 يون قسوم ةءطص عملك طعاكدملعمر (طغتاو ةءطصقعم هذه معدع 8م ءزعاطمانت عقار 6

 نيكرفشلا قيقر, طعااو ىفةطاغعم ةهزع 11 ةمعع 7مم هل ةهقمدشمو

 120 عهاعم ةطمعص ءةمع ةمعع1611ةم وعل ءطاتصق و 6 ضيا 101 همام طل

 !اذءطعص 51 ةم[عم ه1م0 ءامبأ , 016 01ءطغءيم1ةءطعص تافصر هالعلم 016وع ؟ضل عض 0

 لءعم ططزءطغوعم ءاطعموم 516 لعمع ععطءةسعطأب لع همم عوط وع ط1[عزاطأ تان اح

 عقمععم. طلزع (نهصمح معصم( 2( هعدر طء211ةةعط قلامد ةهدك لعد "هوما" ءءطغعمج عتتهصم دن هغت-

 ععطغعس ةجق0"تعاع عمصاتءاعجم لت ط 1 عن, - 016 ةالغةدزؤءغ ؟1[1ةةءموعطقلا 156 طعأ لعم

 قةروطععم مدع لعص 4م عءاعم عع 5ةءطصل قم ةعطع للعم (عدصرم ةاناع - ةدقعم:

 هيلع ةفصلا ةلالدب ءاونجا ىوصوملا نكذخ. 1م ا[كةسنا م. 483,3 سعف عمد

 1ءععمؤا1 عاطل 05 56 كيش انو 0 زم ل1 وو عنممتءطغ ا

 ذهب هند هي ىرِجَم انهف ىرج كلدلف ُبلاَغ هذللو تت نفاق نيس

 هيلا وايغا 1116 ةعطمص هطعم طععاتطتسا 5 تخلع, طقطعمو 031غ ةعواطع نع ل16 ةتطع

 قاوم ؟1ةعط ععطنوسعطغعط 40 ءعاتالع دعتوؤءوضق طعقمت 0ع اطل انا ليه 86-

 طعخوضعطأ. 1016 !"هدعم لعق ط110عمغ 50 عم ةسمطقغومتت ؟1ةءطغعص 21د هأ لعاتأ, ىفطص

 مءم0 06 20)ةءا1 1 ةءاع ع ]دان ءاو 80 ل نيس 11 كواسأ ل م. لداجأ د

 ( 181 عمت عما عووعا), مان اد
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 س رست» معمم ءطصعم طقطءمر 0ققق 8ءمعتءطصسموعم 016معع قمع هام ةماعطع

 ف 001 016 آرزءطعومةمدةعطع طعمعط»ةماكغ طلت عطءمر هم مععلعم ىلع ذم

 1 0ع 8[ءئممطعع, 016 لع 181عطغعم تعد وناطتوعسس تس وعاعع ةعطع ةنعتعطتوع

 ا الآ كاس ععلس سماتفدعم , 1ةسقمالعتنم 01عو ام 6 ءاطاعغ »هع, ةضك

 0 016 170ه ععجط قص ةقتع ةعاطو» (طقفتع طاتعال هما هدتغ لعم ]ن1 ءطغءانم

 متسع لمف ؟هالع لمطعم نع لثع كمعتومسع نصل 8ءووطعنمع لع 8118,

 .0ءمعم ةطص لذ لرامدعبع جدخ ةصقءاط جنان ع ععطا "ةعاأ 0000 عد ر 19 هنأ 8

 57 ءامعم عوكزووعم ©2406 اظةسمأةمعات ءطاععأغ هما [ءلوعدصع 6عقوفق. 1من

 5 1 03 همدقأل عع !طقاغصتفد. ذم مءاعطعسمت لقق ؟هللع دصل ةءلصع ]01 ءطغعت“

 / 0 ع زو طوعقنو م6 ةمققعط ]1 ةءةواتعاط ععم0معأ دصل مداتص0»

 اذن ممل تصل 10"ععملمم 2[. 1"ة وزع عض ةءطغع كصع 50 طقشمتعوع 40

 8 ) اكلم 8دهمطسو لوقو بمص لعم قةعوطععم عئاغر مهق اتطاقس0 ؟هض 0ع“

 : هجوم طوعوتو هلم عت

 3 ياللءطغ هد معمتع ةغما12+ لاوس عع

 15غ لذو 1160 ءةلءتصفأ ععاطقهسمأ

 م هعععق[معمعأ 155 0ع» كدصعم

 نعمت“ 1164و 0عمغةعطع آرقصلر“

 ان هم ةلاوعمءامع 8ءوعتوؤئوندصع , لهفف  لثع 11 طغاعتصسفغر عع ؟ه»ةع

 © هلت ءطغع سنصل 0316 (ءوم»ةعطع 0ةعتطوع, 0ع ممعقفعطع 59 ءنماعوتغ ههه

 ”[ط عتا ههطسع 06و ؟هآلععو لدعفم لمق ععاقاتوم © ءتعغ مدعي مدعط 7 ءاعطعمسم

 ةعوطوع ءةزعرمقم ]1ءعءطعأاع, ل36 مهعاط لعصت 50عزأ لعد» ؟!حقعم. 50 0قجنأ هو

 1 طعئظعملعم , 0355 زم عمغ 1'طعتا 0ع» 121 ءاغوعطت10ءع © صوتم عمن 8

 امو ممم هم هله ىتملدعلع 1ندخ 016 ةوعطع عم 85معوعامع ةموعس] ءلاطأ

 16٠ ١ مي (تمعاقعلك), كد (8عمم) ند ,ىكعطخا عت“ نبك ك2 1“

 - وقم علام ذا ذم 1[عط مقتدءطعس : ف بيرج يساند , هللع 8قءاععب ل. ط, 1ةطعوم

 : !' اس 8 عم 2:0ع2) ب ءعمعم ف (5؟110عوها) فور 2) (860ه) ب مرق ف

 : 0 116 م. ظمص. 2, 12: (نطساممل ط. مقهقهطقر 1ك. 11, 160, 2. 2) 8. 0.

 6م در" لوعط تا لعق. 14, 9, 0ع دعو أدع 2هعولاءاةؤءوالو 0عق ى. 1. نصل و

 "ل 4
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 نينوعو .ذيذتنخر 1]76نطوو ]وامام ع, 716 لصف, ةسعط ؟هدد 21طاعت 6528 دل

 هزمل, م16 و ةعطعتم[, آم 01636 15184680716 اد معان 6: ا طلوع

 جاتعط 028 طاطاتقعءطع: ىآرء» ]رقع ؟هدد له0ه“. "1" ةلئانث طقأ لوسيل هتماطعس 137 ةداعب ١

 مقسصأاتعا» 21[1ععمفءطمكعم عم طقورملعم طومعتوطمعمل , ذص لمعت 0ةمتغعاسل) رمد

 لعدعم كهف جس وزنم لتع هصق ةلمعس 1! ءنعاعتعط دصتغ لعدم 1[ ةققعت' طوماتط ءملعص

 نصت همه(, ءامقهصت ص عم ععقأعأ]غ. ىعطصا]: ءطعو عتاذ ؟هردد لعدم ةسفل "ا ءاععم ةانن" طعم

 ]انآ 0ع“ قم 1" عدم ةعاصم الأ: َباَهْلا» باكشأ 100 1 آك درس ءءااقتتأ , يتفلماطم

 عمد 0عو ما»همقوعو عاوانطغ: كخو نا 83 طق 0ع 1[ةاهمطع" 5 ةنع هيفا ٠

 ذو ومما قمءطع ةعم هتعطكعمم عواقمق عر, ةملعرد لع ةآدسصع كمعف "طع 0

 0دعاع نع لهم 0ممعع دمدع0لع. طلعفو 1 سوسفعطممع 156 عاعتءطكدلاف ذم لمع

 لرعططم]1 عاعءلاأ طععمتملعغر طحتغ 5 ءاعطع» عع ططتعطغو» لعد ( ءععمد نتاههوأب

 هم 055 ةظس تنصاع» لعق ععوعطومعم اتصحفغةصلعم ةذص لعص 'ططعتل ذو هامل ناقغ 1

 06و ءيومقغمصسلعم همم دوعطعم ةنطعتمم“ عع آمممو يتياععةسمفتعم» "ائطعتا قع

 016 ةمزغمع, 0وطعع» لع 11ءطغو» لقعمم لتع عومدع طردمقو طةدعصتأو 28 0طقأ 1

 1م آرهععمر 586 816 51لعغ 00ع 07هطغر كهصص ةانعاع ةاتعطل عراشس و كوس.

 489, 9: ةيلاع مآ. لاوع, كوس. 939, 6: 341, 18: ظآسل. 92, 41 همس قام تع هساعو
<2 

2 

 5006 0 طحص. 142,6 7.0. اةطعمذم هل عد 5ءاداك ء'لغةردا اع ه0 واط عمل '

 ةعطضع1 لع 1نع 5ةءطص ءنلاأ ععاطت"ةمعطخت ليه مآ لاصنو طقمسلقعو ما. ليصل 1106. 13, ْ

 5 7. 0.: 208,3: تايظو 12ءا1 جون ل010. 1206و 6 عاق 1 22 م3ىتعط 148 -)

 1مم طعم اناتعا» متعطغ هطمع اكتم4هفد هنأ لعص ؟هالعمععا»همعطب طاتعضمم "ءاطغ ا

 ةزوط 056 (نصوعاععطسو) 77 ةعوسفءطسمع عد طقطءععم سصتغ لعرم متعلععوص ةءوتق
 5 2 < -9 :< 0 207 © دهم

 5 ا 3 ضي 3 2
 ل اببريطمم, .نيجامو ليحك (معارعم داجع )و عزفم, ىمرم, ضيبقم -- نمل مدع 20 1

 دوسصتنءطع © ءارءوسعط لعد 5غه8مهص عمق !انل' 038 0ة1:ةانق 1 ديدحر

 معا ءنلق نمل هم عت و ىزيهش» 5ءطقموعا, 115:6 م. مص. رمد. 55117, 2

 21.1. كا 3) 12.11, 118, ة م.م. (؟؟ تن ؟.1طم سقززش09). 4) اكقستا م. 4و 06
 ا) ظدعط 25711, 02م: 21 (181عوموءاطقكغوم عد 1”1هعلعقر 0316 ةسسك ةاصعمت آل ةالد ا
 عاوزعطع طععدطعم)ب 22 (0ءوعا ءزعطعم, ؟هم 101 ععسذءطقأ اعد 0عو ١١ 8 عمال عطصت)و :

 28 (ةانور» 055 هرج 21ه0ع ععددوأم 11 همن عوالم.
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 , مءعاءطع ةعصص ؟هالعع متعطغ 8"عمصل ىقسعم تمل ل36 لهطعت» هد

 . ةتواج 6مم عطعم [لورعمم عم هه

 ةهطقلغمتفف ع5 ؟هالععو نمل ةعتمع» طلعطغعم مع ذم 8عمدع هتك ل1

 9 1 8مممعطعمسأو ذص ةمععم م 6ءكادوص نمل 8[ءطصعم. 17716 3

 00 ةسامحطصس نمل زم ةءلسع» © ءاغصصع ءةنطتعاأأر ه5 6

 58 هم طع 18:عءدعاف ©ةصعتم عدمغ 0و ؟هالععد. نم ةطصآنءطعم ؟ عم

 . همس هوتوعطعم لعم 5قسسعم 8غ(. 17 يستغل تم وع طلوع هلع"

 16لع» لذ 121 ءد لع تصف لءعمععم 85عءطق م ممععم متعطأ هتك لعم ةغةسصصت 56-

 غ طاتعطعمر ةمصلعم ؟ععطعولغعغ سمعا عسر ةص0عمءهءأام لعد" همست( ءاطقتع

 6 8عقلصسع هما مهم 0ع, صعمم ةءطمص ةمصقغر ه0 ؟هدهعطساتءاح

  "ءوعاسص ةققتع 5160ءماعءطععم لغم ععمووعم 11ةعوعم تصل لع 11 عععاذطتا.

 رمصغع هزعطغ ةءاتاعم , لهقد طتعملمععط كم 4ةسفأوسمعط 7ص آلآ ةماوعم 5

 10 لع وسم لع ”0 دال 1158046 قمم هن ومطت لوط 10151 عقر - لعن

 1ع همن ءارتاعم ةزءط متعطأ همعمتعطعم اعمممغعمر قمع 006 آل ءان عان-

 10101 لوم 8[دملممأعم ذم 1ع عمات ةءطعم 8ءمزعطصمع طععط وز اتطتاع. طنوطعت"

 كلو 1 طم مدعم 777 18 ل" انو هفته و لومد ذو ةاغ هدوم لع ان ©1-

 67 وتتم سبأو انعم 6 هلتعطتعب مى ءاءطع متعط# قامو 036 1ءاجذنع 8قلأغ6 0عو

 1 اننا 1 ساحه سمسم ل جمس عاع ععامم, ؟ءمتع ا 1م ةم"ةعطع

 ملا طلعئعم و, معصص ةانعط طلوع عمت اللهم عطعق جاتآ 031غ 18 عءاطصاتصع

 ١ هالوك هم ةوامعم معاص ممف. ظتمع ءةسطعت1]6كطع 5معوعطع نع 50

 507-5 ةعالمص ؟هعطومولغوغ, ملف 8[دطغسسصع4ل هسكاعقأ. آلآكذع لتع ولم

 م دج , 5ءاءطع ذطخع ععصم ةمقحس عد 1[ ءعت11 عفطمس , 0316 ا[كهقطقي 03-

 . لمع لعم [1ةلومصم عم آآ1معا 1 ءطلع تن هلع, هم ىمصلع 016 ؟هدعطعت" ة2--

 06 00 عم ةمسوعطع مع عم لكم عؤمص جنت '!'طقأقةعطع.

 ةدو 0ءعسص 1عهؤم يوما الام ةزعا ل36 هوو. ]0ع 120ةهم ءهمأ5886 219 37و

 مم لتعود هلق ةقع لتع 25 ةعءاعع 03 عووم ةءطسلا ةطعدعطغمم عوز عصا طع ةدنح

 , سس وع ممءعاقوءطعم 6 ةجىمطعطءأغر لعص © ةععصوؤهم0 تمن كل هءانكق

 معمل عمذعم , ممءط هنعطغ ؟ةالثع, ت2. 8. تايراذلا ,: ىماومع ؟هم ةانتنع 51:
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 تاالسرملا , 0ءوعا وأ ءطعص هد كانا ىسيلا# ىسلل ةخبوتملا , 4,97 هل 8ةتح 1

 431: تاينذاعلا , لذو م( مومهعملوص (120559), 8سم 100: ةيغأل - ةيغال ةملك ع
5060 

8 
 1 ةنات1ننطغوو ©ةوءطسةنمر 88, 11: تاكاش ىساور اهيف انلعجو, ,,؟ءوام ن0 طمطع 5

 هس( ساس ع ١

 (8ءهمعع) طقطعم ىلع ةسق تطعر 0. طب 0ع 130ع, ععصوعطا“ر 7,29 مكقوف انينبو

 ادادش اعلا اتصل 51 طقاطعمس نطعع ةهعط ةزعانعم ةؤديناعع ( تسسعا) ععطو مغ“ 0

 28, 129 بعاوك (1”"دمعمص), 8, 33. مىلالعام زطصض © همهدعم هىطتعانعد» 6 ممن

 10عععم 0هعءط ءةمعص كمصطعت( ]1 ءطعص ةسفلخنعاك. خةسك 01ةوور» 8دقتق ةعطقغا مق

 1هرك6. 1ملعصص 016 1آ"هم[6طت1لهصع لع 5مضوعطع هد 0عدع الآ قدنع هص لثتع 5806و 0

 ؟م116و ظفععطغو 016 85معءععز هل طءمعزءطصوم ععد 1ءطعس ج11 ععمت ءامعضسعم ختعلسعاععلظل

 ]دهعط 016 20وءوزع ط]1] نا 0ع داؤود 11 روع هات.

 ععارتجدسعطت ععكتس لعد, 5ةطععمل هم 0هععوعم دق اكس ءعع] دتغ [8ماغط عاد طعمعاءطع»

 معغز ة. م. 50 نم0 كهصتغا ؟ةنعات ءطعت» م. 9.

 عاعابر"5 الطعن“ لأع دلضوانأد"- نضل طان؟ول10110عا1) ةانا5120111/أ 1"

 480ل] عاام انان0ل 52« عأمأد أذ ؟1اناعا"عل* انا 581616 أ[

 ممادمعو علتعسأف مقص ةزعط ل ةدهاعم 8 ةمدوءطا 1 ةةواتعط هلق 1*همئصتس

3 2 6 
 2ئناطعمو, 16 ذم ةلذاع, 12016عكم (دمل هعءا ؟هطل] ةسعاط ذص ةلحأ رر 186زئاع مص ةعاب

“6 
-59-_- 

 ةلماز و [ردقءلعدسععا) , نصل كهف ةدعاط ممتع لقصص ر ؟ةصص هق 0ع [] م ءنةءطع لمه 1

 ىوعوم ةمكمم0ع»1ت ءط قت آم 1"ةل11 عسر ره ةتعط ه5 © ةستتق ؟هد ةءاطقغ هتعهطر
0 

 سنع طه مقار (خفان), امو ععووم نص ؟"عصلعو لمممعءو جة:]1نطع [كمسءاتمو

 لماح (ةارمأ) , ءامع ةءطط مم ععنع 1عدمر طاتعط 025 كءاءطعم 201. طص همام وطا
1 ْ 4 3 

 2,616 1 طموص ؟هد 01ةدعا» 0ءاعمممصتت ع 065 ةاغدهطتةءطعمس ةهط دمحم ٠

 098 1[ عمحتست ص2 ءاءطعم جالعم ا! ة«ئوعح هطسصع آتمغعء»ةءطت عز ها هق طتع ل1 1 ط5 ا

 ءوزءطسمو مقغؤطتو ردع هلعم متعغر 0مم اعد هم متءطغ صعطع هم. 56 ةظملعط 5
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 : آر همه ةلماح 1م 06» 1"ه1عع .ءمتعوؤئغعمق معاتعم لعص هصطءجءعتعط-

 جل ورام اذ ميت 008 لماح. 1 17 هروب حن 0عو 8 هاه 5دط-

 مط عد (لقنلا 2اه) 1و6 ةمقغوعءم ]ندنمدسو. 16)1 ةاغممأغ 5معةعطع

 هوو للعلم متعطأب دس كم ىقزءءاتع هلع اال كا ل ا

 1 3 5م ص 01ع عد“ ا 211 72ةءامع. 1035 5ع ءاقأ

 دلي ا نمغع» لعم ةمابوأوم (091غةط 0 هم0ل مست ك ماعم
 89 نا

 لعاق, لوعفم, لعق, ليه ا كام ليم 020 نداء لهج ل1ةطعص

 ع لوم ةزمودله تو لعمفءاطعمص لع 1[ملمصع 8 ةهمغطعط»6 هم

  ةقمعم مامعدلت5 1ةهعانمق ءطمعمعأ. ]5 هعت ععدامأ عار لعص 8عتدمت ءاعص

 : جم0ءع همز لعص 8 ؟ةعوءطعمع ععععس ةتطءءعدفأةءالعسب تع لعص ةمقعءععم

 طءاكد م عض.

011" .1 

 لعاقو م لاعاوق.

 8) ا 06" "0

 م قطاع ولا 6. اد براغ "ا 0 ا

 عتللر مواوطقف همهعط اتملكف !ةسكأم جفال, مآ جذفاول *): عااتط ءملعم

 ) 1لكقستا م. 502,9. 2) 58س4. م. 254, 7.15 هل. 2. 19 هن. 1هونغب ذم آت

 ممل, طلت. 6 م., مدع. 168. 4) طل. 6 م. 8مم. ةمم.25111, 4.



 112 ا

 آ1100 , هني. [7 مط ءمص ا“. عراب 0 عراوش 52 5 موقوع, هع. لعد 177 ةعيطفطس

 دامت 2 داو 2 818, هأع. آول[. ٍراَص (ءام زو. ةيراص نفل ةمومقتطعوب

 0 راوض امم طغطتع» , هع. 06م ظاستعت" ما ءاغع. ركات (0 د 3 م متم هم

 عموعارعم), ركاوت 5١ طمسور همهم ععضعطسع 10زه 4ع, هع قطو لوم.  كلاكب ا ش

 كلاوق طولا 000 0 فو 2 0ءد 250 رعود م

 11 قرد كح. د 8 بنذاوج, 8لاع كو. 06» قطو عملة. لف 5 لفاوق 3

 .١ ( 5 عدت عداعمو م0ءالتؤءط هعطعمص 6 06 يات»انءاع ععاعءطتت[أع. 8 000

 و 2 2011

 دكعاسر م1. لعاوسر قتتر هع. 750116.

 طر اد لع 616.
 هع مس 2 !

12 - 

 قرب (طعط#». م52), ما. فراوبب , طان معصم لع دال 33 000 لقاك

 11 لفاوق“ زو ةءطا]وصاعءو5 موو, هلع. لع 10. كتال 2( تل ىتعلف متعطغ هم- ١

 ععااتط7) و م كاول 5, اعدددعم0ع (2قطصع), هذ ع. [كقانعال نسر (0ع د 1 ١

 ١ هلعطغ هوعاط ععوب 1 عوءوز هنآ 156 اععزم ©ضدصقر املأ داس م لقمع ذو 2521

2-00 

 1"هرعصت ذ ةسراج ةصعاتس ءطصتعام), م٠ سراوج 6, 8زعصعر تأ 50 ظحال (ةندع ١

 متعطغ مقعط ععووت ةةءد), م ظحاول» 4اتععر هع, 8 ءوءطقات عال ياخ (ةنم مرءطغا

 يو مآ. سلأو اوج هم طهصع متعطغ ه201) 12 0ع يطق همع
57 

 سلاوج باتش ش0 مدعط هلو ةقطععملع ظوعع ماده, هن 0 1”قطصوم 1

 توما 1 نال ١] مراوصو ةمطقمل مو ةءطخ ملغ, تع. قططقات ا 8 59 :
 ع ِ مراوسص 0
0 1 

 ا) 1م 8ظدئينفط 1, 108. 2) آ[عكقستا م. 187, 1166. 3) 5غءالع طون 1"«ءرتاقي ا

 دس آنعرعب جنق 1["جزهطقت ةاعطس]ة كول ؟هدن 1طص ةنوطقو. 4) 10 ]تتر 1 !

 1م متعطع ممورسع, ةغوطغ ازد 1820ةهئ116غعملتتهص. 5) اكقسصتا م. 500, 1 0 :

 روض 20 مسوس و). 6) .١854 م. 281, 3. 7) 1. م. 284. |
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 055 1151 جداورلا 6 2, و 80م 016 7م عل طدع

 لثو ةعاط] هممت ط ءم ل م 52010

 1 1 ةثمه طف قمم طتءطغوعم ةعقطولط 8م طعاتعطغو 77611 03-

 6 ةيعمق ا مصقع 035 0 ءم»ةعع 8 27 وول ةطذم امو وطتتأ 00ع1 76د

 1 7735 06 ارعطوم01عاععت؛ لعدم 01ءط [:ة1ةءطعت ق4صقءط قات ال04 8

 ُ] 6م ععطءطوططعءطعس ل1عوع 21هعحلتق ةهسعط زص ا ةعطتسالممع طممتغ لعطد

 8زمعملمتب 2. 8. لفاوبلا ماعتلا 3 وططتسقواتق عدم 5

 ١ رز © نمل ةولمعم [[هعط4ها]عوعم ذص لهم ءعصصتلع متع ةمعععوطءةصر

 عمان رىعمتوع 1[ةهءداتسو لعد 1"هدنم ٌلعاف 101 ا لعاَوَ 5110 عصر

 5-5 81 هه رم عم 1"عمماستاص15 0163و 1"هدعصم تمل ؟05 0ءدع 1*هدننم

 طقمقو وعز. 1م 01ةعوعم رب همت وص 11حدعس 11 صتقر 016 طع 00هعءط ةمجطت ة*

 كا كي هو مدعط لزعمع» ةمعداطع ةعطعتسعم آطقصماأعر تص0 6

 قة مرةطصصمعءم ]ععامءعور عمو هموءطقمأغ ه120 , يلععممع انآ []6طة-

 ظ ةلاعم ج11 عع ءزمعععم ( ءادءددعطو 01ةدورع ةدعن 8ا1دصعءطع» 2هنع]

 06 متع ذم عم 1رعرتعتو ملغ آتمءءطغ 0ع تكل ةلعاق 211-

  ةولهز وم 10 2. 8. ةمععزرتط#غ: ةلماح 1لكمدطر مآ. لف هأوح مقدم

 : 0 1["ةقووعز 016 1ءاجغ عع 8ءلعدغدصمع ماتطع ؟هطال ؟هس 116طغ عم

 1 1و6 نمط عع 11 هكمع ممأأ ةلماخ اقدم نان ععقأءل1أ و

 هر ةزص ؟"ءااتعط متعطغ ههعطخ قطف عد يع لما 211 8121 0-

 انه عراوق, طماطم 8قةععار مدتغ لعدم 55. عراف, 81 55 طمذم

 5 5+ ةقتاع (ةككتا) 0ومعطوم تع ةطعع ةدعط فتاَع (كتاع)

 5 هعاطوم 33 يظووععم هطمع نودع“ 1ص [عكجسصتتف مناك هموعوةطسار ذه

 ظهتوجأ هل هد ]606هءاط 8 جاحتع نا وعما ديلا 01عمعص اعوصص. قطع

 ا )اا 82506غ ةذعط مناك طعم رفا ضيع ض

 2 18600611118610 و ةرفاح 5 نمل طمأن 1عءرتنقع ذم طبع. ةةطعم 1

 00 ةادطسمت" م. 90, 1م 32062 8 0 رود مصمم ه0. ةددعملب
 طلح 6م. 1س خرم. 5111, 1. 3) 1ط. 8مم. ةرر. 42. 4) ععوس. ة7'. ]

8 
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 0 ةكماع هالو 5زدعس] هس [هرطمعات ان لماوع (مودننق طققأمع)» 00 عسل

 عزءط معطعم قاب لمع 51م عما وت" 55 ع ةمعط نم11؟ءلوتمءط ؟ةندسدصف

 رم 1), نصل همسك مواعطعم عم 1هقوتوؤ هم 1طكفص. 306, 5 9. م اسم

 فراوب جمس ءاعأ نط سعر صل عووعمس 156 016 8 قرأ 1 امم عادات مقا عمم 1اس

 نمل طقغ ةطعععووزأم لعدم 21هوأ تاقرَ يم ادم طخعتستا 6 3

 1س و1هدتصعم هد ةلعباسو مةصم1ت ءاط غبا أود 1010 تاَعباَس ؟ 6 عات ات ءص انكككل 5
_ : 

 مم 03:16 هممحص هع جدول معتو ةنط]ت ءةوومر 0885 016 ةعوؤعنع ةدعط معمم 11
 دك

 عباَس ةهصمععطة »ع, نمل موزغو» ذم ىل]]ععسص ةصعصو 0888 عع ةزمولف# ةلعأ
0-0 2 

 لا كا ندتفرم اكس عاذ ءاحعم 1 طلق همك امم ؟ىطقا صتققست 25514 ععرتتم عع 4

 عمد آ[ ةنعص , ذم لعمعم ع متعط ينطتعاأر ؟نلمعقمسعأا طقأف. ١" نوعا لع طخ ءمستا

 لثو 18ةءطءاسسم ع, 5 باب 0 كاكا اةنلن كال ل عمد هدد

 وجزرلر ه0 03858 ةسعاتم ءططط عه 13و زبك طقاطع لتع 1[*همعالتمو ءاطع8 ؟رتاد دنع

 صاغ ناططععص هدد صعم. آطرعطع“ءاعط 156 1م 01ءوءع طتصقتنطغ ةتحعط 5 انياب نبأ 1

 كباَوأ 11110“, عصف عاعطع 8260ومغادصع 016 ةمقلعع مان دعاة واكو جطعم ملأ 0

 طةومم0 ءرععم 515 عات]1ه11هدنسص هدب اسم 155. طر مط ءاءط همم قومه

 ىنولع» 01م لهممعاذع طاسسدلانأ11كهصع ؟هد ةقداح ياا هءاطقع]1211 8 06 1ةعاع 1

 مقصات نام تاتداح (3106. م. 341, 7. 6) نه ثداوحخ, قاتك ةأص عن ةنولا تداح
00 

 ىعزممج0 (خاطن ماتتعقم طغت 8106. م. 341, 18).

 11 ةطععدل 016غ 1ةمنعت 85ءلقم1م16 لعد []طععوتع  ةاتق ضعت“ انا هنو

 طوع5لع تح قمع ةمقغعععم طعاسم لعصر 1م 5 ءا1عطع» نع 5مد:ةعطغ 0838 3 1
 1 رض

9 

 ةوطوقم وتسمع ععطضةمعطغعر طتلعتغعس ةصقعتنع ةسفقعءط]  ءهواتعاط تع 0ع“ ةمقغ عت
1 ْ 1 5 
 2,ءز6 دم عوابقةرمعدلع 1"هدنمت 081, ةدشازر مآ كاوزو كورت | سماق قط عر تلكم ف

 11 اطعم يعاد مآ عاود 110ه, هع. لهم سكوس. 27 مآ مشاوق, 1"

 ا. 038 ط0. ةاححراجح , 0 3 راوج, 1[ةسطغطتع» , تع. 17 سمس

1 1 
 ١ سس منبه ها نا 2ع ند

 ا) هك. >ةصسقمو 1هفتانمد (طه ةمصو كقم): ةقرابلا تعت زنق 0

 و20165 186 هصخع» لعد ةهءعطخطس ءلععرحص (دح ةصلعم)“و زم 01 عةعنح 60119661518 اح عام

 ةزمسع 15١ طهطع:و 1811218108 55005 15 1 ا
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 ملعب هلع. 035 6 دع أع ةلعاق , 2 نيعاوق 8ةقاؤر كعب 8

 عراق, ما. عراوق, ةتدواةءلع, هاو. هه 1كهماعسله. ةيصانر ما. صاون»
8 

 هع. 0هق []ةطومطقمععملع ةعيبأر مآ عياورو ةزمع ةءوطعءءاعات ءطع

 زو. لذه 5ءطتوءاععم ل6. ا مآ جاو 85ءهزغئغر أع لمق 6 معا عاع.

 0 1 11ه مدت ع هو. 98 اهو مم ١ ةايشام مآ شاوم , 7161-

 , 035 6 ءاطءم0ع, وراس 2 راوسب 11ةعط طل هالعمر عي 8 و

 10 2508 0 خذو طمطع» ظورعر هع. 085 مط6 ةشاحاقو مآ

 . قمطقس اة هلام منا وع. 035 5ءطقم 011 ءطع. ةطسأوو 17 ص141, 700ه

 ةءانعم كل هن طاستندل 00 ععطز10ع+ ؟هلعم 1. ةيفاقر

 ماس نلت 05 ظةعطأما ععم0ع. ريباك, مآ. ويباولل 261006 و 325 038

 /ةقياخ» د ما. قاوخ (ةدعط هطصقع 82 بارخ)) الكا ا

 ض6 ردا ما. رداوت, ةعازعمع 5ةعطعب ةريادو ما. رباك رع

 ١ طعنا 06و 11. 9 راع (ةنعط 3 راع)و مآ راوع (ىراوع), عمات ءان عمم

 0 + سيح هك م - د 2-

 0 را. جياورر قطءمل5 011. ةخضراع , م1. ضراوع, تدطص هه 6

 آدم 6 ةابشاك , مآ باوك, 0 0ع 0 1'”طعز1 لعو 1”1 ع0 ءانةأ هع.
3 

 : ا 17 ا

 ما سأوأو 5112, 11هن1ه ةرداي» 3 ردات, ةءطقس ع, 8متامع لق

 مس

 مد ِ 3 هو. 058 111«م0ع. م : 1 وصاوأ , اعدت وع 72عاما عءاع , دسم

 ةبقاعو مآ. بقاوع 54 4115988 6 7 ةيبعأو 1 عاور» 1

 16 8 ممدم 11381 2. تاما 2 تساوت ذ, 1"نقو 06ع5 1110[1عقر © ع. قه

 6. 841,9 ؟. 8. 2) 5. 341,
2 ْ 
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 لعدم 1"ءهزد0 4ةسفاوعطعم0عو ةطص 1مغاعءمدصسص ءع206. ةدغاش م لما, 61 .

4 

 ه6. يطا 01 طاوبو 150007

11. 1011٠ 

 ا 4 ١ قا ليعاقم.

 65 دن 2 ن م

 ' لوعوم , 5( كيعاوم, 17 مورد ةءطعصر ءاع. 17 ه8م10 ا 7 ا 1

 رهسابم محشو عاتعاكاذ نطو 5وعطعر هن. 088, نقط 8 عوق 4 (عوواتمامل) 0

 نيام 0 ل ةوخبم) 2 ٍنابم همععاوم ععمع 85دعاطعر 4هماكقط ع, 4. 3

1 
 5 هه

 عوا1هم8ء068. موسرمو م. ميسأرم (ةاتعط همدضعوطتسا ص مسارم) 111888 و 1 :
1 

 [لماونوز نوعا مو. ]06م ممم 1"عهرادع ةموعااتطتع طاسقل تاموسم (متعطغ مذ

 آيدنع)ر 50 مءعملز عمر 156 ةمقاعنع 8110هصمع نهص0 ؟هطأل تتنعاط ءأص (هدض 1[ 7
 د ها 1

 عمرجاعم ةهدعاط ؟ان 16 0 260 ءوغمصع هما ءطغا#ع هم عع هدط 068 6ق) ذ 0

 مما عاق, م عماعطعو (مأ مسارم) 2ط ءطق# 2 5ع م
1 
 اكأذم ظوح ولد 0هرع 5هطونوصاتكع لاق هو ةةمعم] هدف 01ةدع» 117 ةاعت“ 1و 0 3

 8110نسدعع معو طاستصولأؤو 1 م هلم عمم 21م1 8810105 و >5
 < :سااو نع مد عش

 تاقولخ# , عووءطوقعمو 101هععر "هد قوس ىمومم , ن1 8نانوامصاأ تمممو
: 

 ةزعاط طتتخ جنك عم 21هه115 ةضواموءاعاعر ةالصع ةنقأ 1ص ةمقاع7 عال 26 ل 6

 17 6 ةم لحس مر 06 هما فلان عمم 2ا1هتتقلتق هدأ تا ععاز 106م ؟0ه0عم قار عاف

 ىلع دس 8[ءطعةتوءطعم طاغؤإل ممم ]اظل عم ءدنعف7) صاصرخإبت 10 0

 هع. قدتقعمو"ءءاكأءور لهمص 5ءطقوءاتمعو, ظقفصلععم *).

 8مق(عرععد ]آنهغمصق 15 0ع كتم عن 1 يع هم تان زودعسص 8 1 ةعأ 8
 «زرس !قةاذ

 3و6 016 1*هدعمم ةلوعفم : : 0

 ةروصقام , مآ ريبصاقم”) , كاع, دعمت ععسففعا , 11 ةسقعات ار 9 3

 © اعد . 1

 ا) 5دعرن, ةمخطما. عفصت., م. 201, تلا.ز هك شوشم , 1118ءاتاانعاطو تحل ١

 6. هب شوشم و, 088 و ىمستأ ةطوعوعتمءطأ ىتعلم 2) 05[[1ءم. زم همم جات

 ناطمعءوأ. ه5. )3  لعووتوو 51, 12. 4) ةط. 571, 8. 5) هن. ه. (نطقلع؟ ةلدلسلا
 2. 128 (15ه طقصت). 0
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 0 ا د ها 3
  ةهوركم , 1816 عاك عت, [تهعااتماعز عم طاستقلتو هراكم , لوم

 ذم لع 860عمفممع : ةصعوصسدسص 003 ءغ مصمه]و عود 0 نو مماتسأ وتصلب

 هدفك لنص 129. 111, 70, 1 ؟ه:آعمرصسعم عد 51 5 [نمعاةعاكر

 ١ كر اا [نمعاةعاع , كو. م8 4 د عمووءط حتا عم (نص مدهاذسس مه ءطط)و اص

 1 مزعطأ هةعط ع ءزللأ هه ا 161ه مده ممدصعات , هطصع 2118

 38 ةؤمرلع ععاعست سمعو 8هععمر 1و6 8 ممطا 215 1*"ةممتست ده ءطعم

111. "11 

 ا

 0 لف د) (216م هدقمحم العفو طعز 1217 هغعد هد 2160. عفط ةلعفأ,

 طوز ةءطعةعطعسمس 01 عم 11 الاعق).

 8) 11 06, * ان

 ©ووا © نو
 1. فغرو ىرافغر نمل 0 ةموصةلعر ةوصقأ هانت" 0 نع يسمو

 ما. فيات (طرومع), آطرهتط 200 رد (3 ءادوعاك عم عة. روس مآ 0
 رو

 , 01. ةريرسو مآ ريئاوسم ' 6 ءطعتطصطأ قة. ريو ما.ررج 5 ةرجأر ام ]1ك جرت ةعا]-

 18. اتسع ومقاس 68 , 38 ةريرج مآ. 18 ارجو انني ٌديِدَجا مآ.

 اكد 11610, معامصد. لهععملر ك8. لأ 6. ...٠ بيبسع 0 هس (00
7 

 قواطع همم معمم طاق[ 61هذعع قفا ليس م1. درب, 2هوغم100,

 16 بيتك مآ 0 ض0 ةبثكأ ةوملطتععا. - طاع 101طغوت
 و

  قزووعم طاسعقأا ةسعط هد 80زءءع] عمو 50 600 لكيدج 1 20-
 9 4. ةرد و

 نيل ةتوصم يرعاتكر ءاعموم بك وسد بيج, ©«061, فنع 708 فينعو

 اعدم اعده أع (1صمت. 110. 90 طعاأتو (آك1. 111

 ط) 13 06, نكن
066 

3 

 م بصق ةعاطق ل عو 5ءطص ون0غ, هت ع. 5 ءاطص عت 0 عد. 9 1 اياذرو

 1 1 عزوع مموععر» عم 00ءعدعقر ةقعطق م1665 (]ككهسءعأ).

 رعؤستا م. 119, 10. 2) زان. تودع طاسعما 746784 طعأ ةرهصع
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 12ء هدة ل 156 ]60هعءاط هتك 5 عءطصحمم عم طعقءطتنقساعأ وسل ةدب دو ةطعفالا

 016 2ءئومهمعمسمدسص وأ 0ءعد ادعوا ءالعف (ه. نير آ1. ءانهرو كينيا ه6

 معمم هزع هم آ/ هطول مغ ةسصسصعم معمل نسا 006 66 كساس 1
--020 

 211 ةلعقأ م0 هالعفا طتاقعم 5. 8. ىبيص, 2 ةييبصأ, لكم قه طر بيبح,. |

 دابحأو 1" ةانو ف مآ اهو 00 ليلك مآ. ءالدأو 1["نطتعععو ص عع 1 :

 0 ىلا مت هتان“ ]جمنعغ 0م ]نعول ٌلثالَد ىعاءطعا» ةتك صو ةزمودا هم

 101 هليل ا ممل 1و1. 11م6 0هممعاغو 1"هرعتص» 9 8 هنأ

 عينص (15) معاطعم دي (12. 6.) صتغ لعص هام عئاتص 171 هطاغطقأ هتك ١

 ]دزو مت لقنلا ءاه ؟ورمووطعمع 1"هرععم ةايعف طخم عععبعم ط110عغو 51 ١

 . ءاطات ءاطع 2 ءرتقهرد عمم عمد عد (ةليقعر 0 لق ممر معاطممع آ*ةلت)و 50 ند 5 عطل

 صهصتعم لعم ظ1هبقأ لئاعف نمل, ىعصص ؟؟بطوافغقصسع (ةا056 و انتل ى 2

 («نصلع .11ءعععص و انتي | ككل ديف ةميعر ) 31 نئئاقر , اوسلو 6 7 :

 ماقد قيد 0 ُكئاَدَش ا نيس ةبيوعص» مآ 0 ب

 ةءطخس ء»ل4, هت ع. وق, هدمت ععقفط]ةعوط ةليعَج مآ. ٌلئاَعَج 2 3

57 1 
51 

 هزوع 5ةفطعر هلو. 1" نام ع5 ةميخ ( 1. متعطغ ههعاط عمال 1 عمعم)و و

 ةوعطقب 8وطلس مالت ماعوا2), هع. 7هيطوءووموق. ةبيعع ما نك دانس ل نامه
 2 0 أ سا كلا ب

 8موءطع. ةبيقح, م١1. بئتاقحر 8615ءطاتم0ع1, هذي. 6 ءوءطصات_ساعو. ةقيقتشر مآ.

 فئاقش, ةوم 08 ءطعر ن6 ةعييومتلو مآ. عئاوشو 777 عود ها مر 6 63ا2

 (٠٠ عما هلم +

 97 تم رد دا 8217 0 5 1 0

 ةعيقور, م1. عئاقو, 16860. ةفينتك, م1. فانك, ق6 هنو 1[هوو. ةمييكشو

 مآ مئاكش 0 ءادأةل (لطعأا 4 06و 2دسصس2ءان ععف)ر ك ع. 6 ءاتقوءةمعق. ةميهب م1. مث و

 كولتمءلوم انو. ةليكأ, ما. لئاكأ, لدم, مم عنوممممم رعت ةومتمعل
 ةقيلخت 0 قئالخر 4ةضا1ة8ععر الا عمو ند عاق ةمييرصو 00 8 ةأرصو 1ءواعال 11 هردهلو

 نا “>

 ةرببرجحو ٠ رار ؟7ةعطعءءطعم. 11 ةطع» ععطقموم 1ععم عت نفسو أ نيئاقسا

 از طحص. 119, ل1., هلك © 1., 6 ل16 [8هم0ههع ةسولتماعاذءط هلق هج 8مل
 ةزوص61 7سم ع ل1 عمعصل طءمعتءطسعأ 510. 2) ظادس 25: 8مل. 28, 6و آخ قا. 246 1



119 

 اا اع قةص0لعتنع 21 نعناع م 100 نيبفس 703 0عمعس ناقش

 1 غ3 مزمعمال و1 هد 1قغ, :ءاعطع لهصصر 001 ءطذ يفقس 710غ عبو

 7 0 21981: ١ مع 0عو ءما1 عءاتس عم ةزمصعقر, لعص ةذع تم ةزءاط 8

 ممل. 1 هدد ةزهعداقت اع ةؤوسصتصغ ماتت 0عع 21نتقأ 8

 39 0 ةنييغس ععارقدتتعب ةمقغء» ععاط]710ع6 ؟ت70عر 50 02388 8

 1 .ةَفيفَس ءلععمأ لت ءط لععزصع ةسدمفطسو ؟هد 0ع“ ةوصقأ 5

 ورع ط]نمول معصعم 1ع 8[دعءدالتسح هصق 1*ءعمدتمستسل 110غ ل
8 8 

 هم2 , 01غ م1 ع1 عم 1'ه»صعد لعاق نص0 ةلعافق 7ةمص]دواؤل. 1*ةقأ

 يندد 3

 : ؟مطقلا هو ةزعاط ممثأ الفييوصو م1. فوص ن0 فييوصو م11 0385 طقعاع عد

 ةفيرص ةماقمعءابعم0لع ظاسعمل متعطأ مهعط عع ءووم 7510, ة0ه20ءانط
9 2 

 ةقمم 06 (ةودقغ 20ز ءء0715ءطع) فأ أريصو 0 ءاععمعا' طولسم75 ءاعر كوع. اصح
11 

 : 0 هسقرم »نم عات ءاطع ةزد عل فيرص 7110 هد 20 1م طع

 1 1 860لعمفدسع : ىلع واتس“ عموم ع اي ةكفص سن

 ندعم ؟ةمعاطتعلعم ورع 8 ءلعدطدس ع: © عئاقص, آلم ععو 6) عيفصو ا تاك

 01 نا ت1 ةليس 7 ليص 120 لئاسو, 77 هع ه0 ةءطقشألأ»  ةفيضر عا م

 و هاطصو طاسسولر, 1111ءطر دس 016 ص عااتطعم0ع» 51ز كتل (فضر) عوار 0:1 عد

 م [عيمعت» ممتغ ةءطط جعطعمست 01 عد 88016هل ةيلخب مآ ايالبخ, 816موص-

 هت - مس هع 0-00 - ماس مسا ل

  ظغينم, م1. ايانم, 100. ةيدع, مآ. ايأادعر 0 ةءطعماكر مق. 6 ةقءط عه ك1 63.

 وا اًياطم :آيدفأاغطت ا. يبل , مما ايالَق , ععاعمءطغعو 1*1ةاقءطر هلع. 06-

 امو. 4معطصاتءطع 8ةءطعتسدم عر 516 هطعص نصغعت“ نيف ار عمم عال 20
- 

 - و

 طلوع يظر, 1ممطممدواتن هع, سنا لمص ةهدمءانعم طاسملن ىطَش

 ةماتس عانءاطو ةزدعت]ج؟هدنص) 4 اياطش.

 101 .17٠
 ا «ةدو

 لوعف ة, م1. لعف

 1 ليعف , لعلمعط طلق ةعال هد ا هلو هلم21 عمو 8ءاةمأع] هم

 "مرتت ططتأ م0881 ءص 51م0 6 0 ل 2 0 0 ةووص 012, 20 مععوعط ءاق٠
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 2) أر ل6"

 كومعو م1 نبع هقماعر هلع. ١

 0 طز أ0 لع“ 616. ا
 لولد م للذو 101 عوودصدع5 1كهسصعوأا, هع 6 ط0 حومُط (ماس

 ناتعطغ مهعطقعع 1ءووم) , ةؤةد1ةءاطعق 210 , ءاع. ةزعات انادي -

 11و منغ لقنلا ءاه 7هموءوطعمو 1"هدعم ها ةص0عغ ةزءوط ذم ةشوشم 1) اسما 1

 21 مل ور طظطعار اة“, هع. (2 عد 0]][ععاد عة.

 | ا 6

 اعف مآ. (مدعاط 20] ءعا7؟1ةءطعت» 117 156) ٌلاَعف 200 تالَعف

 قآقرو م قاقوو و, 01 مصعو 800 , 11ةلعم“, هاني. ]لاصق عة. 1 3 2 ما 1

3 
 تاماسح , ةءاوأ ع5 5ءطص ءع0غو 016 قزم عما ه1 0صد فاض زعمدد دب ©2159 ء1قلتءط

-_ 

 سلعطغ 7ه. 116و6 2طادعم]1 م صصعم ععانفص لعلمءعط صصص تع 6 8و ناطس ةق علو ّ
 < همن كفن

 رقاطتسءم0 016 2ءروودءمسوططعو 06مم 21013115 8 ندلعف سم0 خلعف جممعطسم عة
 و ست

 37716 ( .راملغ 001 ةملغ ك0 مالُع (1ه95).

711. "01 

20-0 

 1 مآ لع لعق 08 للا 1! تالاعف.

 0 مآ 1 (01318"081 18616138 و انج 31 ةكاجأ, انلاادلل ا مآ.
3 

 تادامج 1ءاا]موء ط«تد عع. 101636 1"هرحصعم ةزس0 هد اند نصا ء1نطغغ ع
1 

 1 هيج : 1ءطوم0ع 11 هووص ؟ءعادصوعم عاعاوطع 1!نسدل معصب 7016 26 اعف :

 جآاقو الغ 100 ةلوغ ك0 لَو 110 د

 ]رزو [آ"هدعصب ةلاعق ععطغعتمسا صدت لعص 11ه هل15 ةةطانق دييصحا 21 م
 سس دعب سل

 ةمأوك مآ تامارك , هه :11 طعن 7 0

 ١ ١  10طور م1 م11 هدحسعام 21عم16116ه16 .(هددز .711

  01 5لو, !ال. 0ههزسول )2 ْ
 كك 6و

 0 مآ 0 انم ( 3 انم), ؟هيطوؤودع ط«لصععر ؟ههعطوم ةركتم )و مآ. تاركنم

 ا 12. ه0: 1؟هدعه. م. 8. 2) طوع ةزمو. ةنفطغ طلع. 6 مع ةصط. يدم. 171, 1
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 00 ه1ءط 000 0 تعسف )ب مآ بعاَصُمر 10000 0عرع انا“ ان

 1س 18غ : عضرم» 2 عيضارم» 01 ةقانععم 06 (1”دهتت) و نحلم مآ

 ا لو هه 01114 عسدر) 1 ةمعانلك ا.

 لا ءاه 768 تان ع 0 ةقينم (مهص فايفم: طمعط),_ ممول. 68.
- 

 تاطفُحُأ نوعا هلع, 2 17738 هام 72015 1 ةملمو ا

 كيا ناو

 هم 0و, 11[ ةز صحة عاد م06 اةوجكمر نط ءرعم هغات 11 طعم 5 >5
 ا © هو 2 6و

 , 1006و ان1018عق 1 نان ععط عا ذيول مآ تايوخ 2), 1 ءوءاطت دم(.

 8ءتقر كو. طمطو ةوعما طقطود 6و.

 طز لع ا!1. 0000311011.

 و

 انيق و 66 . ونس ةوعطعر موضتغ و 111ءععر ةزعط (00ع» ةعلم

 ( ةمارسة هلام ا ععطعتسدو © ءلمسلعوم , 11ه عمم ععط ©. 1

 : 0 1 كايتاطقم ) عمرو 6 «لتعطغعر 6 01 ءطام ةعص ةماعر كف ةطع

 6©) لع“ ا. 00003107

 9 ه-- ناو

 ب١ تابهنسم, 8هءاعر ع. لع رمد 8عصمقأ [كمتتةءطعسلع9)

7111. 216 1 

 ءآط 016 ظازؤطعم طقطعمب اي 028 لقنلا ءاه دمععممسد تعلو 0:

 0 طبق ][عمماتقعط ؟) 2 ئطاَبَق آ[عممانةءطعف 2ءمع - 0دععووس 20- '
 3 2 38 تلم >> سس

 (ٌ ةياحبقلا بديتلا. 32 يره 1 ىراهم, 11[دطتت ةةءطعو [كدصععا. ىةطع

 ا 01ةوعرع ةصعط ةدصقأغ ؟ه::اعمممص ءملعم 1”هدرمدغامد ؟25ءاقغ ةتعط 0ع

 | 06 كاتوطعم جاه 0عءلأوعط. 1م ءلعع 156 هع نماطعم ءاءطصعأ ه0عم نع ععطق
 0 ه سا رص د هدام

 8 (رمسلا ةظينيدرلاب, رعقصتا م. 670, 8ة)ر, ةص ؟ءاعطعم طءالعصم 1["قللاعص 0ع“

 1 لمع طعقمص0عرععم 5هطقغدص وتتم عقعملهصع هلكعصاقمع ءمغطعطت, 00م

 5 6 م. مم. 1, 22. + 2) 1ك. 11, 104, 19. 3) ةكقصنا م. 689, 4. 4) ذا
 558, 12 (متءطغ ذصص ةعج.). 5) 1كمق., هطض ةضر م. 125,6. 6) اكذ. 11, 105, 14.

 61. جد ل104. م. 314, 7.
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 232 ل

 49 فا

 181, مهعط قملعرنعم مس مع7ق٠ ن 0 رزو طل 068 زن 5807, عافت. 83'.])و د

 ةممؤاع" ءصاقغطصسلعم تا ةعلص انط0 510 70ه هانعقزهزندء ةاننخ 5دعطعم عفان ةيسعاتاو

 ىقطتسخعمل 0316 جى نع 8ذ10همع ؟هممعطس]تءط طعن 2ءةئومدعم ناطاتعط 86 معاطوس

 لعرص ماد. ةده. هتك ع م16 ةزعط 0عمص ةيمارح 100 نويمارخ2) معا رح همم ١

 ةصلع» ةملعم. ]016 موزه لع ععمدسمافم 21نسو]معسمعم 186 ةتتققءط]تعةةاتءاط ١

 01ءطغءتفءطر ؟1ءا1عاعطأ ةهطعت» ءاص [] ءاطعع»عون لعد 81غ عةأئؤط قات نا رقءاوماماف 1 ٠

 01عوءو: ةنا ةزدل: رشم“ 0 خام م16 هزم0 اص خمد]ه عمات 2 عدم هلق ا

 اسوأ 000 0 (طومعءو) , هطدمطا 036 21 هعما مرخص ريئاَتَس ةعزقأتأو

 ل نيفس (8ءاتقع) معطعم وفيس 0110 نيئاقَسم ["0هدعصص هت, 15 عمم |

 0ءعروءاطع اتمغووءطتعلر 16 ةطءرعط عدرمغ 21ةءطعم ءم11ةءالك عم نه طاسملل سعت

 هطس هل( مغر 0هقو 1ص ءةعوؤعععم 1ه116 تع طامعداتاقك ةللععسصعتم 00 '

 طووعزءطمعأ رىتعل, دمقطعومل زد 1ةامامععم 016 ؟هةءاطتعل معمم 1ه01910هعد طق ٍ

 ق4تعع عواوموأ معملعم. 116 25هاع 0و ةموععوعدودعم طامسد]هسسعم 1انخ ا

 حازوطءم 1ةقوغ ةزنط 1601عاتعاط قهععط 016 هوم« ةصعات ءطع 18111 مقع ةمعق 0011ةءانل- ا

 ردو يوم هله تدعو طامعملتم دعا تاعاقععم. 18 قمتؤاع هسف لعد ]لن طاع ا

 311 0 ة100 : تايناولانف, تايجر تاهيل تايد تايقر مسعط ذم 0

 لن ءوودد 1"ةلاع 15 ءام 0 كلذ ع عم عمم مممتععم, هصل عع تمنع وءطتعل

 251ةءاطعرت نلعاتص 121ن81 ةتتك 7 نصل 8 طعقؤءطغ مهعط لعدم ( ق3عأغةص قمع ْ

 0888 زعمع» ةثم ةنطقأغهمأ91ةءطعقر 01ةدعدت ةاص صنت 20)ءءات؟1ةءطعق © عمن مع طقاع

 ا) 18.11, 120, 2 س.4 (1آطص سمززف0ء). 2 طل. 6 م.* كسك 19,75 27, 5.
 3) 28ه4. 100, 10: 1015.6 م. امص. كرمز. 56, 1



 7501161 1!" ط6زل

 , ه0 1ارذرم61ل:  ةمقدع» لعم ذص لع ظتماكغممو ةصوعقتطسا وص

 , 77 تاععم هسه ةءطسكعم 47010, 8ءمؤعسص 110" جااهلعقغ معطوغ لعم

 حادوو هد ط[عدودؤئءماعنع (1همعد* تالعفتو) , ؟هللععو (!ةعوتر ؟1قتتك)ب

 10 (ة2هطقتس)ب [عمدععدمنوم ( فسمع ط. [كدلئفسم), ةدعون (آرءطثق ذم هلا

 ه ؟كواسموغز 1مدءوم"(2:, ىلأ 1ةمهطقمعمفتو تطوع ءمصقاعمحسدسم

 5 0 ةستمه 1[ ن0مدت 1 دعس : (نطععوؤمدسص هاطتم ةنوطت قو 471100701, 26

 لع لعع قعوطععر 1[ كماتعلو» عم طم مهذفز ت1كوعط»ا : لكطلتل و

 . 8ناولعز 8ع 0ك, آطدد 00د ل1 !1[د]عوذتقز 17ةوزن 0 مدقعءعدامو ةئهطأ نق:

 2 1211110110 1115م1 ةهماعتوأهصت هز معتوزع, ةطناأ علوم طتقفمدتمه آةأاودصتعقت

 6و 8مولمدوم طلوؤمدتدع ةسهطاتسصوز 2ممو مدع 18186615 انضم 4001-

 015 54 طتئوؤمرتدسص ةسعدطدصر 7!عومأ , 18ه0ز1 ةكطها هذه انععتعوص طاطاقم+



 عرتممطتءمس ءهغ ةمعرتءلممدعلت دست (ممسسمةءطف ةءاطسلعمو 174117610, 1اس
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 طه لةلعدص, © ءصعو1هعتوءاع '1['ةطعا1 وص هسا 8عوتوؤوننز كولعفشتب 8[هفاقتتلع : 01767- 1

 ةءامغ , 8زط11هغاطغودع هدتعصأنوا عز 2ءندء]سةرك ؟انحع لتع اآكدصلع 8 114ه نهفللل للعم 5

 لماسمأ ةقتوتودعز 171هةوء]رمب 8ءئامقعع جحد هتف طتوءطعم 5مسوعطلعدسلعز 1710106" 1

 مص ااعدتف لع ةدتعطغع» همل 1ك ةمنع, طحسقمو دص0 016+ ؟ هو وص 0105 ععات 0645 قطان 1 1

 86غ عمد ةءدعر 13طوماتعطعف هصق 8ءقءطقسات ءطعفز 27610هانعر © ءقوطت كطخع لع 5

 0003055 71167" 611و منو 1[طعغمعتاع لع مروط عز 17عن], ( ءعوعاطت ءطغع 0ع 1ة1 هت ةعاط ع 1

 17ةالعكو», 036 مموؤلدءطع 16 ععوغدع» 0ع قعوطوع ؟مرع دصق' تصصت((ءاطقتت مقعات : |

 الا نط حسمت ع0 لمعما دود ةسقحب حاط] ةانق 0عم اعا وتد نعد 5 ءطعت4أوةص لاهنت 111181 1

 ال5585 12603105, ]كت أةط ج12041840 2. 07ءا]ؤ, ]1ع طعط7قتقءطعد 5رجطممزن طن عات 061 5 ْ

 دصسل 11 عاععزغو 7مو7, 12م هوسات ةءطم آمقصتأتا ؛ .2741ةصمأر, 106م 58115 «0ه-

 ةانأن0ق 1ص 1[ءطةتوعءطعمز 22م7[ 0ع 0ءةدافءطغم ممم ععم] ةصلتف ءطعم © د

 ةءالوءطقلأاو 1مم]0, 16 معاستف هفضسصتمامسل ةسوطتءمر»دصو 6 مقعتةرقر [آ1ءامال اء

 ءطقا0ل. 117 ة(ءرءانان نت

 ا:ةاغءاع ىلطقءطصتأا.

 1 "انامل 11

 1. طوق قع عن

  1184 068 517161016٠ظءهررعسس )3

523 528 

 ]روع جاسم ععصسقام ع 11 ةءطخط ع0 13+ ني م1. قوس 0 كاملا ل عص

 03غ 2علعمغدمع 06و طلست عمه عمم جاد 0 "نم06 11ءعا. ظاءطعم فيما 20

 1ا) كت ءطغ همك دمف ععاعمسم دعصع 2هطت1ةءطع 5مععأوا؟ءدناعع ةطوع لقهق 5طن ءلغ 1 ا

 ةزم0 055 1كاقط ءةودزأةع كوم ةخاد ”تطوتلم (1*1هعععا, ععمس. ةءاط.ب م. 70), ةعططعا“

 :رمص ىطم طقس ءهقوعؤءداقمت (88:.15) ههه ؟هدد 5ءطعتلعط ا2[هطقعسدم20 . ه3
 ءها]طو»عجت (8383 نطهماتاو 701), ةمدعتع ؟هسد 11«ةعدطقلا كهف ذص 0ع كاما

 ععممممأاع 97 علك. 2هقدصتس 65مل ]صصععم مهد ةءطخ لص عمحعم ذه ؟هدئطقصش0عمعس
 عيوطتقءطعم 5؟ ءةعاعمم: 58ه [؟هكقاتطث هءم. 0. ظمعط 222111, طه ةوسمعطقهتأو

 ةرتوط.- موق, آ[ ة«نعط., م. 71. قى سفرتطعا. 5 ءطصس ع0 ةءطخ1 0 حسم: هد 10. ؟.84 1 1



 هل لمععط 5ءطقسأو همق وست ؟ءرنوم]هقدأ, ةزص0 طءءا1ق ]مم ءلقأعات

 عمك فطمتف ىم»لعمر ةرععتءا1ةنعو متع0 لعدم ةءلصع» 8(غءا1ه قسطحطسع:
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 .عسفا ممعط ةصسلعمع 9؟ةمعو» ؟تمع 5ءطخو هنلغ ةوط] ءءطغطتم ععطت»ة هعطخم
 ف -

 .٠ عناد رع ويعلو 40] ءءماثثف 00 1 ةتتاتعامأه و نفاذ ةخبيرضو
 هم نه م 2

 5 36[ ةماط هات, نفان ٌريِدَغ تم0 لعد يس وسد 0 وذو

 هر 211 عمم قم عرتع» 860عمغمم عر 6 مادو ال ) 00 عّلس+

:. 

 هت همعأن 0م 17 ةموو هم لغو ءطق قد همس ديغلا نبأ 1م مرن ععطوطءةمع

 1 ه1 1 ص لعم جبس 1'طعتا ذص ظعتسماهووب جان ملمع عص ممثأ م0 ع1 5 ءاط هد

 ةلنو امه نعد 17ه ملعم هلع كام 1 كغدص عم ةموصعم ةزعط 1 جم

 0617 1 قمم هم 016 مهر 11ععمم ءطوقأعم ءما[لءطصاغعم, 1 مرام :

 5  ةموعك مملغ, 516 زم لع 20هعقزعر زم 8ءاصول 0عععم رت همك تع ةصمعاع

 1ععملعم (0ةماغ ما ؟ةدرو عأوعط

 ممملؤعاع ءامومعط لعف ةءطص ءملغعو همه لتع ؟ةنعاعتعطعر >؟ ءافطع

 1 1و هع 1811 2506 016 ؟؟ دل مسمع : رفللا نم اعيش مداسالا ىلع 0 01

 06و [نمعاددطءمو ععععم قعص !ةامس عةعاععم )4, هوما للا

 6 8 نحو ونلغ طعمةعاتعطع قمت ءطحصس ةسضوع ةتصلن 1 هلك : عطقي 3 فيش

 , م06 ةءطصع10ءعغ متغ ةءعامع» 5ءطمع]0ع (آ”ة926.). 2. فيلا كيش

 9 8 ملأ اعوص 0ع ظاتعو جامو“ (طوو. هن 511, 1). 5. رظنأل ىلا

 قو هيلا و 1نط طاتعءاعم مسك طم هصل لهم ةءططس ءضلغر 0. طب هع ةقغ سدت ب

 لب 1 مسمع لدعم 0عصاعع, ةطص جد (ة0غعص (1, 138). ئفك

 ةيفرشلاب , ل16 811ةمعاطمءق 5 ءطعص 5ءطخص ءضلغ عع ةزص0ل لع طعقونوم 1[ةطصعت“

 180م. 5 اديحأ راد نبأ لاق ام ةقيسلا اكن, قذف 8و ونلع طق ةهلاع

 ١ لطم قؤعو جورموؤقرإ - ممم مدعم 1"تععءطاوةومدعم , 06 ع6

 مس هددعطأ (02215, 107). 6. قّيسلاو كسار رام, 0 ةلومند1 طم 1كهز

 ايل 02315, 108)». 7 فيسلا نمو عيل نم ىَصمأ مد

 »قلق ؟للتسف هدف ةدطسوملا ككل, 409). 8 ىغبلا فيس لس نع

 السنا م, 799,9 (ةلكس همفمتج). )2  1. م 548, 1



 ا

 وفل مقسأ1 نط 8 هل ملام موعاط ١ هعانفنأ لهو ت6 2 ا

 1 2 اذَقو ىفيس ىرتشي نمر مهم عدس صعام 5ءاططت هاكر 33-520 ها

 01عووم 1آنةصصوفغ طقت - موطصغ جانتع .آ7هدعقزعطا ( 2177 9298. 12. ن الامم

 اصنبلا 8 ءانخحشي عىعأ 8111 1ءططعت0ل ع, 0316 لوم 5ءاطخس و0 ةءطقتنأآ علو 0 طل. 00 ٍْ

 ةزعاط طققفعم , جطغعتع لعص ةءطعتم 0ع 1"ععدصلةءطقلا تانتع 5ءاطقتت 1 كا 0!

 2587. 1 لصف رغب لمغ نس ع عيبضأر هممت مع هام مع 5هطعت0ع هاتنع 5 كاد ل1
 مه د ءم -

 (ةمئاتع) (219, 48). 14 نتنملا يتللخو يشل اناس 56 طفطوم كلا 1

 ةناطخو ءجلغم» ععماتعاعأ تصل لم طقفتذ قص ١ ءسأطاموعق 8ءطخ ءتلأ كني هن

 ” لعمر عمت ععمر, 4ع, هطصع 11 يننطر, 70ه" ع1 ءاطع 8[ةصصعتع ددعاطقاط طنأنو اناتق لم

 8 دم نإ هدقطلغ عد ؟؟ءه0عص (:11آ, 31). 5. 4 ا شافشفلا كشف رعط معصصم#

 0 اس مغص مممأعو 8ءطخ ءتلغر م عمص لم متعطغ ةعطصء0ووؤ - مود لعسز مذ عود 20و هك كد ندع جواب فق 7 ااا 2-7 7 1

 قون عمم مو ةوعطع ةطاقففأب طووم» هع هثع هد لقملو ععاتطعغ طفغ (11[0, 102)

 16 ميقل اب ئرث ام كفيَس مظن و ى3ق 05 ةزعطقغ, © طبماعقتمت 1و4 هنن كوس

 هوو ملغ عماممز - قدمو دعاك لوم ةراقغ دص0 عم ؟بحوتطق (530, 30) 17 كك
 4و 5 ---

 براس فيس وأ بعال قار هنامتلو هلق هذ ةءاصو يانصعع هدد طق ام هرم ف

 يا جست ةماعاوم 0ه0ع» تم ةءطقمأعو ةءاطصع0ل46 ع (.6 61 905)
 كسه

 18 0 نأ داوج لل اوبن مراص لدن لع0عو ةعطقبناو 5ءطخصصءخلغ اعقمص هاة هو

 ىوملعصر )6063 ه016 0-21 طاعوصم ةئاتدتتعم ,55111(  28). 9 ناقيس ع عمجج

 ليغ و عع ةءطوس نلوم م ععلعمس متعطغ ذص سعف ةءطعأن08 ععقاععاكأ 0

 365م, 20 نيقيسب انَع برضيي: هد م مساط ع نمق دمأأ 29 أ ةءاطو للعم -

 ىعمص لءوصصحمل لعد 4سلعععم متغ ةللعص اكعقأ عد اهم (م 7111و 168,

 2115 ةمق1©16 2,616). ملَقْلا مدختسي ن ا فيسلا داع 55 هم زقأ لو 06

 ىمطسصاطعت6 0عق3 ةءطخ ءج0غعق, 0385 هو لهق 5ءطتنعوتط»:هطتع عانص 116 مقالا

 (22515, 537, 06هعا.).
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 مز عاج هن 4301

 وو علف ءاحصت علل ءاعس ص أ لع جاذعم ةعوطوع طععءانذ 0مم 7011 عمم

 , 416 هثو ةموغوع زص 1آ0عصصمقاعمع هي"ءزءطغع , 0ءووعم 1[كلتمععم طآ5 ةتتك

 هع لزع 8و نسل ععدمع 18م0 مهند ععوعم. 1عمم هع ]8فقأ ذم

 .ةجوطتعءطعم 1كاتدععم اععتصع لع 181 ععمد ءطفأأعم ؟ءةعصمتووعص , 8 ؟اءطع

 قروطوم ةعاطقإ عمطوم لعم زهلتدءطعم ةءطصسءملأ عم (دنهلا فويس+3)

 4 0١ ةالعم ةموعءم 2. 1م 1ملتعم, 0 16 97ه عمق ءان منعا كعدسفأ

 [(موؤودم 7ءتغعص طاقشطغو, دعلعم ةءاحس هنن عع 58 021 8اذ ءاد عع 6

 ةموعمدممأعم 5؟ه00عوغجط] (خع 6تهفددامطل) آكدلغ عمدءطست ع0عغ), تصح

 ؛ ]وهو 2,66 هد لعصص 4مل ءانك سمع 0ع 5ءانصصت ء0عاعدضفأا طغت لعص

  طزع ]غ6 8دص0ءاوووءطتسلمسع طف لع» كرقسلع» ]1ةفدغ ؟ةرعسم هاد ءهو

 1 ١ 8 ءطو عملت ظاتطعءأ ع ههعط ةسوطتعم اططصعم ووعد 1؟ةفؤوم-

 : تور لع طعادممغر 0هععط لتع ععمومدمطتقءانع انمقعر لعم الهمععأ

 : هم 8 قة11ةوندعا] عم 0 سعال 16 1 وعودس]ععاأ 1151010 تاو

 لع ةءاعمد نمغععم حطصتعم , ةزع ؟هم 007غ أذ اندم 1 معلا

 موعص مهمءاطغعم. منك 0عمصقءا طعم 1[ هع مهمعاتغع لعع قعفطعم ذم 86

 له ة1دااف ععادمععم ر عمق 7؟ءاءطعمص لكحصم ذصح كععمعم طبقه 0عو

 4مرممغاط مصع ةعطاوءطغوو 181ووم ذم ععمتسوء» (0ههصماتأقأ ععكك ةططاعو

 26 ععوعا متعلم رس ملمس, تع 1م ةطصات ءطعم 7[ قدع ؟هص 0ع (ناط هك ةءاطعم

 ْ كوست. لس. 499 , 1": 800. (ن7..0"ءالطهمفعم) م. 7,41. 2) 1016م |10ةةءص

 وثق 110. 7١ 9, *ةمأ. 110. ؟. 55 (60. شلته. .), 1عوكط ط. ةدطقت ؟. 51 (

 . نك هسعاط ل36 طعم5عألت طعم 8ءاعوم ذصم همذوم 1طعأاو 01 ةهعع 5ءطقلام

 طتضلمقةغؤةمتةءطعم كءطنالع ج. 8. ةزمل ةقسصاأ!ضءط حتو 251 19815عمقأا1 ءاع عطب

 /[16[غ61- نصا كعءدم فش 0ةغةعاعع , ]عدلغ ععوعطصس1ه0ع4غ, هكمع اآكسصقأ , ؟ اعلم

 0 . طواطت طلق تدع عممووعم 18 عكم]سغلمص ؟هد 1858 ةيطقاغعم طقغغع. ظصعط

 قمومموععم , عر ءرءع نمل 1م0هعكععم , 80. 571, تع مدعءطعمتدءطع 86-

 182 06د 18 هاذ ش
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 000 طعم عءطغعغ 120, 08قو ذط»ع 5ءطقأ دسق [سلل عم عولع همس عه 5-7

 21 ءامم» طهمجع طعضععم1 ءطغعأ ؟010عص 96

 ظزس 1هم018ءطعق , 0. طم تس 1م01 نم ععوءطست ؟0عامو 5ءطخ ض0 طنففأ

 16و 70د 606+ ماءط )علمعا طعأ لعص ةععطق يح م1 ءطأ 1 000 نيالا ْ

 ممم ةطصعم ىناوشخنف #), 1م 1"ه1عو 8 14 كلذ ىناوُدنه هدفامس لمه ب ع

 طعوس عطغ, ةهق '[هتةلتطأ3) هدعماعع سحتخ ىدنع عاءاءطط ءلعدؤ عطل 1قاتو نيل .

 4 ةصطقت# 528[ 4), ه5 طءلعمأأ : ىقةسقف 1م015ءطغعص 1815هم ععقءطصتت ء0 عا“. ْ

 4ةتعط 016 ةم0توءطع ةكدصقغ ؟هم0قممأع ةزعط ههعط ةعوطأت عمن يع 1

 ىلا هو مص ”18هتقلتط؟2) لعص طوزلعم ؟همتععم 4ةسدلعةعاءعص 52 2

 جل1ءلص ءق 156 0316و همتعطغ ععصهمز نلعصن هو ه0ءعمأغ غ6 ؟1عاصعطت“ رى له صثا

 . 1م0توءطع» 1رعكمصقغ طعضععمنء!1غعو ةءطصس ع0 7“, وص لنه 0عقوعم 18606ةدغتص#

 ىاط 01ةز نعم“ عزعط ذم ظععاتع جاتك لهم 5ءططس ءرعلغ هاندع أم 061 م دافوس عممعم

 يوعطقست مههعطعم )“4 حستععققطس ةم0عغز ةقعطاتعاط عه ءال عمل 15غ ةطعت ةةمطتاو

 العا ةدعسصع : هاتف 1201ةءطعض ةاوطأ“. لص آن ء[ت ععم طقتأع مد طاقتك عا“ 1

 هءطس وملف معر 0ع ةتعط طفطقسماءاعر هله هن طع ؟هدماتعاتعطع ةممطتقءط

 8و و0 عقار ةينابنتلا قردلاو ةيدووأدلا عوردلاو ةيدنهلا فويسلا 1

 ةيطخل حامولاو 5) درع 1"هاععر 08و ةهتم 1م0ل15ءطعو ةءطخ نلف هصل ص هوس وسل

 مم 70هءانعات ءطع» اكان معع 310ءمغلقءطع 8ءوتالع ؟ه10عم. 10ةطعت“ 7؟ةنخعات قاودنع 0

 200 دكنتهم اهذعملع 8عءجعز ءاطصهدوععس 0ع اكلتم عع قطوعط هجم 10

 ؟هم ةكسعوطتعم مص عم [دعاطططت1 ةصلعتنم ةؤوصلعم لءسصعت هصل 871 عض ذم 1

 لعرص طار 205ععمءاعطمسءاع 5ءطصس وسلم تهم ءتمعدمفوم. . آهن ةطغ لذ

 از طنم عءععم طظفص. م. 469, 18و 5دعرت, ةطخ هته 11, 160, 11 (!"ةسصاقتنء)ز 10 0

 226,17. 2) طلو. 6 م. جدط.17, 837, "4م. 25, 11 (هطصع 63010'1 ذصم ظعاس)ز 5ةع7, '

 1215 21. 4-11 (58-418): 1كددس. 297, 7: 2104. م. 287 7. 28: مآ. دسك ةغ 1106.

 193, 9. * 3) ه0. ظلم. 116. 4) 5. دن. 5) 'ةهعوتم 110. 7. 79 ان. 84 هضاب !10.
 .١ ق5 دسل طلخس. 6 م. 'فصع. 1, 15: كوس. 168, 11: 1كهنط طء هدط. ”. 51: الامقاتست
 م. 65 7. 388: 8[هذعم. 12, 4 ؟. هز 22, 19 هس. ةللعتن. 6) ه. 2.0. 7) هل ل36 طعات#-

 11 ءطعم 18::لعا فسم عمم 701 0 طمصلهاءاعمتق.. 8) 1. جد طافش. 168, 11.

 9) ةوعور طع. هن. 11, 851, 15 (آب. 0عو 122دمأو). 10) 5هر ةءطعتمذ ءور تعلقت ةزءط 1

 ةسفط تم ؟ءةيعطتسلممع طفت ةوعرنر ءطس هس. 1, 79: جاسصففتندلت ةلصصتتطقستقلعا
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 1 نمل ةفددصتلعم. ا[ ءطسعمع اتسصفغقمل ل

 1 انقق لع 1'هط٠طقق جسق 016 لكمصقأ عم 117 هل عما هنعت هش |

 10 طق ةماطع» هلو 1 هيس[عمنععرحم ةمععقءاط عت عطعم , 036غ دس 016ةةعد١

 123510 ص 2دجدلاءام ععوؤوللغ م ةعلعم 3:

 ين 8560 عنلعأ دماغ 25 ةزعم 2 دسم علم

 مسعف 8تمعومر ؟ةواوعأان عاب

 ]ل16 1'هططولعدسوغ؛ ؟011ةم0 عا,

 1 : الآ ءةحص 1115 هع 40 هن د

 . 1 زم ؟ةس» ط. اكمل لله. ,. 18 هعقطمغب ؟ذءالءأوطغ

 06 رخل 501 كك ةييمايم (ط اسر, معمم 0مععط 11ه مق مموت وص ةاتف

 ةسلعمر ةسك لعصعم 215 [تمومعهصوفادمل طئم. 4سعط 0 اوسع

 فات ومانعم 11 عرت"ةءاطععو, 06ه عوعنوأ6 للعم 11مل 1'هططق ةمصقطسم و |ةااضإا |

 1 دماغ طق 8و3 ءاك هز ءطخغت عمص ع, عمت 016 180 ءامخغاتصمع 01689 9

 6« مزن كمعم 1["علعم مععوتعطت“ جمعا. لظطنس هصلعتو»» [كةدنع 88ه ةقطقتج

  لزعوو» 8*1ةزعم جةسعا عساف 5ءطخ علم ععقعءاطسمت ءلعغ ن0 عقم

 3 [ءمق ةمأ1 لمع انعماتطمتاع ةءطص ءلأ عد 118 0:[عةرتط ةماصمصلا 0:

 م 065 طتسز هذ 8 ءاد عد رقد مولططقم عععووعم ةءلم ؟). 1س اآعكمساتف*)

 : 8 كدر هت قا بلا .راسل - وم (طفتأ» كوع عماتم هات ععر» ل]كلتم 8ءر

 كلك 0 عد 0 2مقحممع ءمغلعطمغع 18عمعمم صعب - هم ةطصغأ

 ١ ومع ل45 8ءارو عملك كصعو '1'هطط[ه 5و نم 131 20 أ ةةق.

 و هطصع 26161 ادع مةمءععاوا اقع ؟هص 0ع, عد 2 ةطصل1 ءعذع

 ١ [ نموا م. 48, 11. (؟؟ عنو م. خس لم هتط م. 1106 م. 259, 18). 2) 8
 1 عملا أد عوصق 0 ”ةددو ةطتؤوأ ةاعطغ طلعع 1ةع ةقمتكسسر آ1لعتدغع, هك. 10غ

 13. 3) 8سل2. 15, 22. 4) مور, ظلما. م. 256 : رى طومعءن“. 5) 10م5.

 0 68 11. 6) ة1كقصنتا م. 541, 5. 7) 20ءمءاعع, 5موعع. طلق. متر م.

9 2 
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 8ءطص لغو“ ءانعمقم طتعففدومس 3, ةتعط هتعاتت ةمصعطسعءت 888غ, 08و ١

 ممعمت ةءطعص ة5ءاطخع ع0 ءرع ةطععطقاتمأ نصح مقدأ انا0 كوت هءاع وأ[. 6

 ىنزي موعط 06» طرصقماتع ةسعط ىريمح, هم م ه:0 1611 كحغ 08 ؟ والا

 عر عا ءطعو مدعاطت“ ه0عدع قاد ف نماغع» لعمص اكزم0088 0ع» "هانا ةدافاسمللب نفقا

 قعوص آهض0ع ن نع ) (هلعبع ىمي 5 ععموسمأ. 1طنءمص ذه لعد 610 2 وعلا

 110. 7. 9 2 معاوعم لمع ل عمم عمتقءطعص همعءط ءاصع دهعاط معصم 06 ل ةصعا 1

 1ككةلكو (ةخعلق) طعمهس مغع ةءاننو هن ىعلق“ ) ةصععااتطتاو 06م "طة فلق لك ها 1

 ىعزعاطعم0 1 م0تىءطعص [آندعومعدمع عتعانا. . ]2هه5 016 زوم عمتةءطعم ل 6

 ؟هدعاتعات طعم ىعع مدععصسر ععطغ جمعا ةتتق 0عصت آت تةؤنةضلع طق, 44

 ظءوعاز ءطصمصفع ىل ءممعمتةءطك ممم عم ةلغعصم ]101 ءطغءم ءان عنو مرو 0ع لل 06
0 : 

 ىس16 016 هاتعع ى1آملتةءطع , مقصتازءط جدصص 2ءاعءطعمس , 0338 ءق ةزعط انتم آلت 21187

 ععجعانطصعغعو 5ءطوسعسلعغ طقملعام. 1م 0ع 1*هاععر هم ةءطغعتسا قر ؟ةئام» ةذغا

 06د 8 لعن زعمصعصست ةءطعم 5ءطسوم0غةرع. آلآ هلم "18ه" ةاتطا همعط 0

 ليمن نوععومطعص ةطتقص ةطبععتت 19890 نط اقف 12ده5 1ظه06 6 طتسز همت اتهم

 1و مقمأتع, للتو عوالم ععرعع 860عداسمع لوصعمو ةصح ؟ ؟ععاعتءات ته ةض0عتنعم 1 0

 عزممعرد 065 1ة1وممتةءطعم 8عتءطعو هصل ص 0هصتغ ةهددسس ءةمطقم وعم 0ع“ لكنت 1 '

 عدمع 0ع 5ءطسست ءلعاعهمقذ هع 016 [تةدعطع عع ودعم ةعلص. 11 حم 810ه غءصعاماد

 01ةوورد ككذصعم طمعا ععطءوسعطغكو ه0 طقأ 0338 ذم ةءوامعت' لآ ءكواتصعو 01 اف

 كمت طعأو ؟؟1 ملمع همكم ل قءطعمر طقصتنءت ءادعم لمن 1 :

 316 ذم لوصعم تع طرصقماتع 0ع 181 مز هيتاعص هدد 183ه0088 ةصك لا

 8ءارصت ء0ءاعدمم؛ عع ومعس تم ةعتص ةءطعتست, ةم ]ةهفقغ ةزعط مى.ءانسأ 1 مق 6 11

 (ةققوصأ لعد ةذص كجنعقط  ةصصعطصت عانت, ح بيننا ولع, 516 انطق 110 لكم 1

 نط عءرن11 ءلعمأ 510, 0ع حاوصمع 0عق 5ءطص ء0غع5و هو 10 ملطف 8 هلا

 ةدورصت», - 0عمص 01ءوورد ]آ01ةا161م ععطقةعاعس 016 0ن"عءط طع 5 نطو سلم 06

 د

 ا) ه.د.0. 2) 2ءوصمتمنس ةازوصقمت, ل. 6 م. "هس. 18, 1: كما 2بقَو 10

 51, 9: 389, 15: 384, 10: 034, 10: ظكفستا م. 524, 7: للكمؤب م. 805, 3.9. 3) 8
 مهدد 5ءطخس 06 1كقست1 م. 625, ت16. (97 تتفق ٠ " قططقف ا. "ةطقس ]هن نع ةلتا» 3 0

 موص 5غ ]عداه ذززدم عاد نهم ةءاطعأ0ءمر 70هعةطع» عزام نه ٠
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 را همن 80988 ا 11م عع قرصب عئاقص) 006

 قرص ,2 عمساتطسما رتل , هضل ل316 0ع فراَشم ةدنعا» فراشم

 ماشلا فراشم“) عوموممغ, كم 0011«ءاندمعسم 8ع 8طقءاوع, لذ

 ع دوم ةةطوسكمم [بهملق توعد ]معمم 3). 199 م وملعم هون ةسعط

 م 208عااتطسغ, هع ىممععص هل مهعط 1" متعدط 805 016 هرعت قءطعم

 76 طقمقع ءهسقطمغع 5ع ءنلغ ىفْرشَم ) ععو فانت ملمع

 ةةعاطق11 *) صعصنأ 0قطعت» 016قع 5ءطخر ععلأوم ععتت ل عمات 5715 ءط ع“

 ما 1”موومع”) كسامم 0 هعااع دالبلا راثآ ةمالوم هذو هسه لعص 026

 0 6ع كات ١ 0 عرح ماسلا فراشم ععموم ماعم 1'طعأاو ععطق»أ. 1013و

 عم | ا ؟ممعامت ععم ةتعط هدعط 1كقستا م. 639, 15 080 سعءطب

 ةسأ جنعط 3 (ةّثوم) [عاععمحسمأ ؟00ع. ق4سعط 0316 هز متةءعطع

 5 11 نعنع ممهدماتعات طع ةعءطخب هل نع عير ١ في ]طزع 8155

 سمع 1قع لزعقع 8ءطوو ملعفمرع سوطأ ذم ءطعوسعط عوج وقع 86و

 10 دس مم دفا اا 1١ سو لوم ؟؟ هع ؟هرعاع هما نصل ؟هنذ 1'ءاناقعأك ه0

 : ١ ل ةرمام"لععغ لع تدمحصس ةمطقمع أضع ه0 1911 ةعان ف

 متل لم 1*دللر هم ماتم ل16 ى سك همدسمع 1" تانرتعل)و طحتغ 103 ءاعمت كغ

 . 0 ةموءعجموعمع 85(ءا16 دمك لعسص 1[ه0ةههتات (ةعملتحعدصب ١ ءاعطم

 : 5 ل0016 01 عوعر" 8ءطخو عل ور» جمفقعت» "دعو ةانللار 70م 0 دتز ةمتععم خطت" ل" ةاقنف

 ظدص. م. 189, 1: 11.11, 45, 17 (خلطسعدت:3). 2) 8ه4. 33, 3, هك ل11 نطق عاتق
 / 124. 3) كدلعد؛ ة[هقفنمسلع م. 129. 4) زعمهم. 5) 5 ةلثطث همه. 0

 : 4طن "نوت0 هوس. 1ةدع. هيه. معيخو.ز 84. 01. 74,830. 6) كلعقطتلت
 240 يعم: ل316 لوصعمهر 0[18:. 61. م. 115, 2: ءطعمقو 1 (0 ممم عم أ2.607 م

 لكطعأ , م. 9, 1.5 هلك 0ع 8دعوكر ءطض هت 111, م. 58. 7) ل6 م. آنت
 ه6 م. 21, 14)ز فصأ.19, 8: 20, 15: 27, 8: [آدص. 194, 17: 815, 18: 469,
 . 14, 36: 101,15: ؟عا. ل106. 115, 5ز 160, 7. خم عع هنونعم ' ةماقتنة-

 سقف هك ز هم ءم11؟ءغاوتمعءاط ععان"همعطتكب مدتغ ءاركدقتم ه00هانهل ؟ععطاتصلعسمذ

 8 007 6 م. تدط. 14, 9: 5310ءاعع 8. (ا1ةاناع) م. 181, 1: ظحص.819, 9: 660و
 , 59, 0 (ةزموم لعن ظعمم ةصك ةصمقلعمي 24. 4معمتط ةلعقس'ة)ز ةط. 24,3 ”.

 ا. هدنل), عا. 11ه. 61. 205, 9 (ةاطو شر طلعو, 81ه. 5. 5ك 103, 8.
 زو حتوطومطتالممع ه. وسط. ى. . )8  اهدكب قع ممزق. 9) [)ءارعرنق. لع

 م. 345. 10) ظمي. 3, 11 (كن. طقص. 61. 355, 15). ا١) ظفصت. 358, 12.
*9 
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1 

 ' قوم ؟هرودع علت عصعم , ءلاءطععر اقف آ[هدن ؟هد ف 2 ان 0

 يعزم 5ءطخس عل كهف طممصاأع» ةعطاقعأ“ ؟ءرتوؤعطغت كل 1م 0عص معد همي فطعس ل61

 ؟7ءعوعم 06ءق 6 ع01ءطغور كعص 01ع [عمعاتنعطع 5غءالع ةصععطةد(, ةاه0 0 0

 يوفطمأ نصل ةكمتس لدب نواعم 1 ن6 اا هما 0*5 ل

 8ظمععم ن0 1؟ءالاعر هم 0888 هممهص هتعاطغ طعومعاكأر 5 ةدعابصت 1طن 16 00 لو

 معو عسلغ همعط قةمصصقأ ععموتتسمأ ةعتص 801166ر 050 21931“ انا 50 30000 هاه

 مر 0ع 811666 01عووو آ17 هزتوود طلق جانصح 18006 0عق ؟1ةغعادب مت 0 ل 1

 ةعاا1عووأؤر ؟0ج 80886 ل36 5عل0لع 15(. 38 27 ةمطمأ اذ قلع ةموط 04

 عورناط ةنععطعم لعط 11 هنئع 0عو لع عص 1 ءوعق جتك 035 8 جن طفمتءطعمر 50

 0هقورو هوعطلعمب لتع طءالعم ءةعوؤود هنوف ؟ورد 0ع 1ك 20 عوطقفمل وأب 01

 1عنئغممص 085 8مقق طعقعط كعاعم , ه0 تعط وق اعدم (؟علنءطغ امض 2 4 مال

 ؟مص عاعاءطعسم آن دادموع هععلعاع. آنم0 058 آه ىحر أ, 085 ةدعط هدد 4 5

 ععامموسعطغ 10 (5. 8سم. 4, 49), ما50ع 0165 ععقاوننوص. مق4للعتم عانت --

 025 طتمعد وو[ ىأع بضع تهداعءوعص, 085 صا“ "هددت 5ءاطخ ت06 4 اننا قلتلج

 ممم اللذمقع ععقودعأ 510, 000 058 101 ععص0ءع وب 0هق (ءطاعصم 116 وعم كل

 8ظووعط مءلطدمع ةزعط ؟ه(ةءاماع. لامس ملعل لدطع» لع ة[ةمدصع 0ءق 1ع 0

 (و. 1ممون. ظوسمعهاتطوعن. 1, 639) طعام 03 ءطغعم , 0هق5 016غ ؟؟0ه»ع لعص 86

 ةوطت1 لعل. كر رتل جمد (ةدمط. ذم لع ل عم ب11 6ذ م ءاطن ع“ هسوكلاتاعام

 ذم .مءاءطعم هو طقمسقع ؟هداعمسصسأ: آكل. 110, ةز اكقصتا رم. 40, 12: "عاب 0 -

 . 8ك م. 80 (1طص كعقصستل , 21ه. م. 104, 4. 2سصقعطقأ 6004ج طعمة عطه 5

 لذو ة[هصغوعاع ءاغ,ر 171111عاك علا. 10هقةعءاطع عتاك ؟مص 0عصم 1[ هدد ع يعكر 0 1

 100, 9 7. ن.: طق عاكعأا, ةطسك عع قسط كف ٍ

 قةمسعط عز 17 ةقكعمةءطضت ءلع ىوععب 0تععط ةطقغع 5ءاطخسو0 عع طفعاتطس

 1دورع معي اة 0عودعم آ1١؟ هطصقتغ2 ملعطخق للة ءعو عوودأ 77110, ع نا ا

 انا قطع 111 غءاوموانت عم ةصععطقغءر 133 5هة16, عدت 0 000 ىجيرس

 ةعاموم ككدسعم ؟ة؟لوصاعأ1). 50 تلءاقتع كلقعسمت 2. وع ةملعنع ةءطسءن0- 1

 ا) ظدصس. م. 395, ت]غ. ما. همك هغ (نطقاوأأ 1228106 ؟. ذر, ؟عا. ال[كهذؤودب اه 06ه
 2. 58, 1: هدأ ةغ 8106عم. م. 1386و 18. 2) وسط. ع 1عطرتمأ همت لمسة مةفأءا16
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 ةطانقط (بابَخ) ذس 8[ةاعائو. 1م ظءعسع هتك ذطص (طفتلا 11

 2068 هود ةمط عوتقءطعم قعممطوت» نصف "0 مقم دنا 4معمدط تح

 ةحص لم 111ه, دضوالعص وتم نصف طفوعمأعم (0. ط. طفاعقسماعم).<“

 يل 1؟ةصععا سدت و2“ يزل نم“, نك عملهم لودعتع, ,ىلطتأ عت

 ممقطثو نسل لوم 1"هنوع !لدلج هلو“ (نعَفَمْلا شيرو باح برضب).
 - 06م هصو علان ص هناك ن0( ةم1خنرد 1 ءتلعم 00 10ةقزوؤعمم ن4

 مطعم ممعط 1هاوعملع همه ةطصخت فلق (متعطت جاد 6م ععافءام هذ

 130 ا كم ةءطصسءنلغ ةمف 115ه (ةعلق)ب دعس ههعط حطم

 القاع ععاووعموم هلعرب مذع [1مةمدطخلت بعقممأ, طعن [؟داسقم ذم ' 1ءقلع

 0 زووم لاتوطع هماطقلاغ لع : ةي 3

 00 دلقلاب كرابم علل هضاب قران
 209 عم معاعاط هص ةءطققعم تمل اكممت ءءاعدت 0هعان

 1 ا دمتغ لعطم ةعطقسءعم ةءطصس عملا آعهاقت هنو.“

 7 0 عمم طنزفل ”), مهعط ةهسط.) هس 1كسنم. كمع» هد

 1 مو هايم اود 51506 1م ب مل ةيناسلجب مر ةاصعطط 06

 ا  قعسمم آملتعت هلعع ةذصلل) ةايفينتح 8 ءطخس ءن01 1ر١ يم

 : 1 ةلجمقك ا لعوتقور لمع“ عد انهمتطس(ءوغوص "1طن 1 206186 هم

 8(. ايس ةسق لع !”ةاتتلع لمع موتو ءطعم 11م وءطعم ]من0887

 ا كالذي هما 0ع ظحصسفمو) روتعل وعموم 18814 ؟هرص تعطاو» 8

 دوم ةءاطحس علة ععصفسم(. 15 طععسطغ 035 جدك سعات 1طاتنتؤ

 1 لأم هر ءنذع 18:1 ةستمع ىقنعدطا ءصل“, بمص ةزتقئر, ععوفم ؟ءاءطعر 68
 : ص 0عر» [تءعرة. 1 , 569 ةصماطتالتكاو ذو طزستماتأت ؟؟هركم ةمسعطغز 0مهءط

 صلع زو 8ئ1قدمع ةمندتع موس هلق كم (مقؤتع ءقمسءادقس تح فعاط
 لدم دس ةعصص 1[ نوع جم طق ان. هل ةممؤ6 ةاوطعملعب كمحجوم طععوعا كاعام
 | 8ك ىعامع لعدد عوت'دت لمءطت غلوءطعم 5ءطوصس ملغ ةطصاتعطءع, 0. ط. 0ةصصعر 6طعطح

 (  ةقو)“ متعلم ممم ةمتوعم ىف ةطاعمل“ بلعلقماو (ةةسط., كاتس

 طعام م 16
  لعمسمم. 2) ةدمط. 3) ظتما. ذم هه ةغم0. 0. ةع. م. 255. 4) هل. ظدلع
 0عامدوو هن. 11, م. 25,6 ؟. ن. 5) ةعوسهشم, متءطغ طه ةدسط. 6) اعوصقق.

 . ا[ك0. ؟. 84 ©]1. 8) م. 818, 10 ؟. د
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 صانع ومجمع 7010عد 01ةوعمصص 1 جم عوق نطل عا عال ليل 00

 © 1هءوزوؤ طقأ ؟5هطآ] طفعطتب عمن هع مصعتمسا, 0ع 1801 ءطغعي» طقطع ةتعط 01 18و

 26زءطصسمصع هد علتعمسأب انتم 028 قةلغعع 0ع 5ءطحو ءنلغ مع طعط؟هدنمانطعاط عل. ىللانق ِك

 عاوز ءطعمد عرج ءووعمصلع, رتع ىلع ةوطعمب 0مقسأ كمطقتم ) ءلمعص 2وصمعات هد !

 1:ةرسر ةلاندلجغم 1 هسا ممص ق2.

 1116 016غ ععموس ماعم .5ءطس "0 ةهد"غعص مزعط هدد قمهص0عا» ؟ةنطتعا عطر 1قومأ

 مزعل "ه2 1طععع اطعتارو لوم طقسق عمم 1[ ةطصسصع زم 97 ءءعاتسلسصع ططتأ عقم هم ١

 ظمتغطعألق متعطا ةموعارعم. 1ندودم له ل36 8ءونطعءعأتطومعب عع 5ءطخس علمت" لعمم 1

 - طلعطغع» متعععم0و 5ء1طوغ25ءعاعر ةمملعت صاقتخ 00 ءط هي آءمط عع "1”ة م1 عر ءرح 5

 ؟ةممص]هفقغ آذر لعصعم مهعاط ةعع دسم 181 ءاعتملكا ؟08عاذ ءاطع 5ءطخس ءتلغ ع كعم ءاتب ا

 نم 03 016 جمب طقس 6 عواعم ععصوصم ع 21:جاجأ ةءطعت 5 عانت علل ه0[ عا ىججرسو :

 نامي ىفرشم و ىتع ل16 آم0لزةءطعر جاه !هطعدملع 8ءعوزءطس هسععم 0ع اكلم عءعم 0

 ةاوءطقسم؛ هممت فءطعس ةلصل, هذه ؟ءملتعمغ عع آتمصقؤقضلر 0855 ذه عت ؟02:-

 11 ةععملعم 56ءا1 مص لتع ددمل اة عاع11 ءطعم 5 ءطت] ل ععمم عععم ؟هد 2و متفم اها :

 موعاج لعموم طعتوعوععءاومعم 18 متكطعتو ةزعاط هسك 036 5هعغعم ىفرشم 00 ىججرس 6

 طوقوطسةملعمم ب اععزمع :طعدمت ل عدنع ظءوعاذتمسع نصل ةعقن» نصت 50 121861 هلق

 دصموععمهرصرطعم , 7ءلعص دصصقق, 0255 03عوع 1ظك1ععمدءطفكغ ةالعص ععضاتط اعط :

 معاطخو ل656 معم ععصت ءاص مدن, لعصم ةممقأ 104 01ةزعمت عمر 0ع ةزم عطلة ماتو

 هلصعو م ءوعمأ]1ءطعص 1 هعدقق ةنصمقفصععات 4 ةزوط ةدص آيوطو لعو 1" هم 1 نعد

 سى رت عمم طقطعم ءةةعمعم ]آعقمط ة.

 1رنهءاح ةمإ1 ههغاقتعات ءط هتعطغ طعطقمس ماعم لعصر 0888 [] مغ ءدتةءطت ءلع 2915 نطعط

 ةطصعم متعطغ ؟هعطقسلعم ععوعوعم ةعلعمز لدف رقع نملعضاكطهس  ؟1ااعزعطأ

 طءووغؤقص لعص ةزع دص 0ع ( عوامل غدص ع لوف 232846, لعد, 116 17 6 00

 ةعطفعم ؟ة:0ممر هنأ ؟ةوعءطتةلعصمع آلآ توه طعوءطعت ءاطمد 110. 1” 4م

 مهاصع ةمعءابعم 016 آلا هماع طفص. 2. 813, 10 7. ةيتاوخو ١ اههفر نكن

 درثأ طلوع ذم همم ةمدصفاتوعم 8ءلعدغصسع نصل هتعطغ ذم 1018 م 0ع( مناع

 ا طلوع. 6 م. ةدط. 1224. )2  8106. 01. م. 22 , 4. - هك. خلطت طاقتك. 1797 ءاانح

 11علعرع 22, 6: ,ى؟[1 عاصاع عطر 716 آرعدأعي 6 ةمثأ ' ق0: 7ةتاوص عمل ال سؤ ءأ طقا“.
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 : . ةافطعمب هلو ةرصممر صادم 1 ديتاوخ  عماومو6 مذم0. آس

 هلق 5و6 هئءا116 لقصص ةمعاعتعط طع مدن, 0883 ة8860عمد عود

 6 010 ةعطمد ةجسصقأو ةطاتعط 5 82:عد.

 _"ملا]لعدسم (ططت. 6 م. ؟ خاالع. 18, 44) واس ساما قل11501 نع ريخأب

 3 2,ءزءاطعم ع5 ©1ةعاعك5 ؟ةوءطعم“ ةوؤغ رىمطل ط11011عطب دتعطغ ؟هد

 0  ةمفقعم عم 2عءطعم هج ؟عقغعطعم. 185 طقمغاغ ةئءط هس م
 3 1 ل

 9 0 0 8ءوزاج عم ؟ءماضدم أمر 0عووعم 1١7 هعوعمم ععمطءتأ ةطص صتغ 70-

 2 18و11 00عم 0ء» 1عكةم)عع 06م لوس ق1 عع 2616 ععوعطت7 ءطعم

 هع تلقا هو لعم ؟ هنو طقس. 42, 11. 171 ةصمتعع» عمق هميم 65-

 7-0 لذو 8 ءدز ءاطصمع هم اهووذ همك 016 8ءوزامع» 0ع 8س

 4 ىون هتك 0عمءد 5ءطصتع0ع, 50 8 ةلوط 103 1[ ءاد عه[ ه8

 1 1 اندم 4ءم ةءطسصتءلعر» 0ءموواطعم 1ةطد*نع صقعطغءص.4“ 1ص

 0 مع نق سمثأ لع ؟ةتفمتع رابأ كاتس ؟هممعط 0ع» ةزمص 1قغن

 18 م 016 26 ءوغ6ا]1 و هقول طعم ؟عءرعمأ ءطاعاغعصر“ ه0 ا هو 3180 ها"-

 : : ةمالا ىورنعمت. ]1ن)ه 06+ !'ءعو آم ةمتععم طظقفص0ةءطستعص ةعطلخر

 8 هم 2مفوتت ةعام. '1'ءطرش8*23 اتعلءاقعممع ععويعمات طءاع 16( مقص

 ةعطقت ةص لع 0نماعاعم ةسكل1:نعاعق؟5عاقو ةكصقأغ0855 تان هعطصعات 010 ©

 1 0 0 عنطقتس آم عز كاتم ق5

 00 «©) 16مة6ةا]1]دسع 068 5171610169.

 5 لذو 8ءوءعطعءلاطصم ععم لع 181 ءطغو» همق همعط همتعطغ ذم لعد 5غةه0ج

 16ه عم قةمععامعم ةءطص ءمل ممر عص دصتغ 8ءقمل صساطعأا هممت م ءاعهر 0

 : ش 0 0 01 :عماع 006 1م01ععام قمل ءعمغمم ععم طع 1 ا

 1 :ةرنلذو» لهصحات عمم 2تعتغ نان ءنطقاتم.
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 1713و جوصقعطقا[ 055 ةلعادلا انعام , ؟؟ء1ءطعق د9 ةملعأ ا 80

 هانعم طعصءءاعغ 020ءمر, 0535 ةطتعغقنطءاس]1] ءاط 016 ة*قطت1قءطع 5 طن «ل ءاع نس

 همز ]م قسوة ءطصصتمع ععاعمممسم عج ةعئر ةعلغ 06» 1م01ةءطع 5(ةطل آد 4تعوطتعم رو

 جرئ[ عزذمأ نضل 5غةط]قءادحب عل عع ععوعطصت هنأ 11

14 
 كاودداع. قةسوووع 0ءعسص 11م0 ةءطعم ةغؤوط] ؟هعلعم ( ةمقتعا') ةانف م

 [ي1وءمقمز"ن عم هم عصاع» (0ههاتنةغ ؟ءجوصل4. 1 ةطصغ 5150 هد  ةممطم#

 هزم ااوءما عع ءماع 1[عمدؤم ذم 4معصعمتعس , ؟؟ةلءطعق جطغع هقعات قا عش 1 252

 ص طلوع لو» 8ةضان 4 ادعو 016 ءةةمعص آطرهص0ة(:1ءلط 259913نط عت 000 ند

 1160 00 آم. 1, م. 87) طهىهطصتعم. 10ةقوعاطو ة؟ا0106- ةيفات

 ساس 5 ععصفصسأا, 0ءةدط 035 اكقصتا ةمغطقلا 25 هتصع نيد 2 501
3 1 

 12), >0 كم ءكقععممو [مقؤرئاتطط علا 201 5 مهاأنطع ؟0م 1" ءاقعط (اوعم) طومفاتت ودوم

 11 ساس يلو .ردعم نم 016 ©1هووع (م. 502, 1): ديد ع َنِدْعَم ٍساَسْق ون

 دَسأ ئنب دالب نس برقي وهو ديل كام 5ءطخ وعل 016دع»» ةسأ 8 نسل

 716 10 عام 00
1 

 7 3 3 2 -_ د قرض تي

 00 ءام عزم ا 1ك نقةقوءطعس 5غةطاعق > ةطص ءال ا

 8عمومعءرناع 0هئءططهطتنععم0ل 012 لعصص 2ةمععتنط تمل.“
 ١ 9 ن ر

 [["عممو» طءموتءطمعاع ىقنج (متوطا طعأ طدمع) مهعا امنع. كمع 7012 مانعطم

 ًقزوومدمع دصقل تم (؟يصصغطاتعط 0هعوسف ععقوطستء0عغ6عم) 5ءطسول. 2
 كفّ ناو

 | ةيتنج ةهغمطغ ذم هتمعص ؟هم (6هصط. كي ساوم [؟؟وعم نصل زعل هد تطصت

 ا ا < د 0077 اولا اب وسلتا## 03 0-4

 ىكعطختس عمل نعرع نصل ومجع»“ عاعاقسأا, )ةلمعط !ءعغ لعتت ةمصقأ طاتتخ طعآ 00 ف

 ةط]1 ءادو ياتقدأم زطص ؟' هتهع نوطعر مانزع نص 01غ دان 0عداععات.: [0 هع 7 بف (!1'"ةنع11) [ 81:
 دا مما دو راس ودها اهنا اذ هه هاوذ زا 57م2 وشن هو -ه 8

 لقايصلا اهتصلخا لق ةينانجعإ اهعايب نوكي قس اهنكلو ١

 يام 0عوووم 186:8 هتص ا[وجلعغ, 0 طم لما عع ءاد وح ؟0 ظ

 8116 ةءطوس وعلم ةسف تصف[ مطل, ععقوا ان 8عد هدم ن8 ءصوءطسصأءل.4

 10ج 038 ةءاطصت ء0هعتؤعم , هصغ 0عوقعم ةخصحو عملصسو قط ةاكلطب 3018886 فل

 :ةؤئطل نصه ذو 1كمصمغ هم ةغةطاطوءولغمسع همم ععانع , طعقعءطتنةسلعأ ةقطر ظ
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 10ءموئمص 0م ةطنعاع ءنغ مص قع 8غوطا ةطعم مقعد ىتعل , دم ادع

 0 لص كتمطات ءاع هدق لعم ةصها وه عمم آم( ءعةءاطت عا 0ع © ةةعط [ ععطخعت
 د

 .٠ 006م تأ 010 06ه 5101110 قط ركذ ت1 26م2697. 6

 . همست( عأ طق سقأ عاءزءطع» 1111مقع 063 همت 861. و و رمق ت]] نكح عقر
 ك5 دنس

 مل هادا هللا (- لعمص هتعطغ 031ءطغعتوءطعم ثذولغم فيس) هنعوا (61.

0 
 وركذ 156 00 طز. 6 م. ؟ةصأ. 20, 20: 25, 5و 580. 56,39

 ل طاورب روك ل: 1عخسنتا م. ةةد, 3 (1[هطعماطتا)ز 854. 14, 25

 , 11. 4ص 1و5 5(ءل1ع له طوسصقفمو ةاعطغ 016 ععوعطومو ][ة:طع1ةسنص#

 ممم, ن1 نأ دتيملا روعاتم لعمر 30856 0"1ةمعر 5828 هط تدع" 206 عق

 4, 21) دتمطأ 0ع 1*هال 1و آم 70 روكذلا سالخحأ مءملعد طقعع ؟هدد

 هم رصتغ ظاتعاعهزنكدغ هسك لذع ةمدقؤ ةاطات ءادع آل ةصلسمو ليش سالحا ,6

 هتك حراوقو 0. ط. مك ةطسععم , اس اعقل عدذعم ةلغع» ةاعطءملعص

 0 ةزاهعم“ باعا قس. 1165 [لعاقعمصع مهقوغ ؟ه«نمعالاتعاح ةدص آرمطو عم

 : 10 ؟موع, 11مم 1”مءرتامو ([]ءطعمو. 1, 255) روك ذ هص 0165ه 5ع

 , ةعءادرو نلغورن“ مدل ةهمدعف ععم عل عن ذدغر ىمكتم هع مزعط همك لعص 1 كاع" عد

 نقاط ؟هم سالحا, ذو ىناوقلا سالحا (8وس. 148, 15) هس ذص 06 17 صلات

 ( 0 0101010118 0عو آكهرع8 هةعطغعتصسا همدتعع © ءقعمأمف 1ص طعاال.-
 1ع, و. 52], معءطاتع ةمععوعطوم جب طهطعمر 5 ةطصععمل ةرهصعءنو 8:لعاةنانا :

 دومجمم تعا عمق هءاطعم تل, 0. 1١ لع الذمم لعمص 036 1[هنن 0ع

 م 4و وعم ععسنم عوعم ءاط قاس ار“ نصا وست ءكعمز ءطغأ عغ ]8عفأر لهقق للعو نفذ ةعلك
 رمعل لمع 1]8*1 ردع, لدمم معمم, متع تع ةاغعص ( علت عطاع ه2ءانععطم
 داو ةؤئوللمصوع لعم 1”عدم عقمماتووم» مع. 6 ءوعمتسو بالعاقسان ةاهتع, 1ءقأر
 مقسما ءط. 2) 1104. 12, 22 ممل ةللعرن. 8ع .ككمقدفم ط, ةطلغن ةةحتستات
 :01 (059 5ءورتأع هماع» لعص ةءطخ ت0غععص) 0طقأ. م. 63و لطب م. 251, 2.
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 ملعلا سالحا نم نىالف صل ةطما. طءممكر هسا ةدقح 0عقطقلط, ا روكاذ

 1ص لع د وقو ؟هدد 10836 هاعطأ ععقوقأ( 1710, 8580 8 هما مع يعصر

 08و 0355 زصص [ءط»ععص طغت لعم ةاغعم 11ءطغععسد ه11603 صعد لع آ"هلل 18. ةمالعس ٠

 ه. ةرد 5ءط]سقوع 01ة5وهو ىحطعءاطقل اة.

 8ءر عزو 13 ل16 همععععات مع 1ص (غ5ةغعءاطصصع 0ع 5 ءطخس ة"ل صفت ءمق 151 038 110- :

 ][عهرصات ند 0عو 8 هيا زم لزوووسص ةذمصع. 8ءصص نع قانا 4115- ا

 0منعءاعع حسك قعد ( از ونم 0ع ؟؟دقعم , 016 هواة م عاتعاط : هتك كضعت“ ة[هغم-

 مومأف 0ءو 5م8مدحصعمف طعضتطعم, طل1لعم ذم [7ءطغؤبنءلمقنستتات68 قل قوص

 ةمدعط ععدعأم , اهلك 0عووود عع 5:هكقمحسع همممقزأ1هدعأا م نأ قوش

 2 طامعملتق ةتعط ؟هطتسلعأب 2. 8. ديد لسالسل لصولا لالغلا 2, طععامعم ا

 طاسصولتق, لعع نعاس عط»», رم معامموسمتوةءان عع (ة ءطتت دعا هنو 0 نعط لذه

 0م11ةءعغ3؟لمعءات كد 1ةهقدعملع 1*هدرعع» 0عق ةزسعنل هتف ةعوعاتأ 5110, ءاعطع وص

 عم آل مغعةءطعالممع ؟ءععص لص 5020. 0116. 12ان 816, ميشو دجيَِشَو 5

 ىلاع ةملعععم 10:لعاقسمم عوم3) هد ركذ ةهزد0 هنريسصم1هعتوءط تصسطق]طقتععز 6 ْ

 هاتوع 0دعءوعس سلسل ةطععلت ءو همعط 0هععط لذع عامز ءطع 8عمعصصساسسفع كسعق 105ه

 ومص 0عمطوصر اعمل عمم طحت © ةعتلعسم لع مطل 01 5 ا

 هدم : (ا1هغملعقسا)

 اوك اْيَكَم الاوط احمر :٠٠ اهززوأ بوح كد
 اعط طقهطو ععرماتقاءأ 0عق ]ك1 ءععم 8ءلقتتأا

 ىم آدصععمر 016 ا ةصع ةثص0, هص ظمقووص 1ع 5(ةطظآلم“ ١

 81 دقاتس ط. جا!2110 طقغ 035 آ71'هغ دس طعالعم 8؟0ءانغن 0معات 1 ءامعاتت 1 قع

 م مرنعتمأ عأ7) :

0 

 از 61. د. "كس ط١ كسا. 110. 7.84, ه0. كعص. 2) 5ةعوتر هطق هت. آر م. 276, '

 11. 3) ه) قم سب مط. هن. 110 مر ستغ قمعع 5ءطصعتلو موص 5غةطا نصف

 1لقعطع مدد 8ءطصتعء0ءولوعم, خططص ؟نطدنل طع ةدمسط. ل ةرقمع ]ب 2.77, م1. 9, ٍ

 2 ءااعع ؟ةمق هم. [نءانععو. 4) و. 8:ءعاقعدمع هد هطاقق ه00هاعشس طفص. م. 964 .

 21,61. 5) 8ه4. 15, 21: ماس. طلطسس.6 م.'!همس.ةر 60: 1111و 37,14 (!1تو موص
 كة 5. ةقوواتط ط. طخلك ط. 20ةقطق 5. خدمقس .١ طساسفقم .١ "ةمدعقم ط. هيف 0

 5م. اعسلش ه). 6) (4ةتط. ة. ؟ةنقل 7) ال هقاتسم م. 54 7. 18. 1
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 ماقتم 160 9 ممص ةغةطلب سنا هيف,

 38 5 - هعانعم0 كم 80هوو مهد ةغةطل 27 نإ

 ١ عتم ةنمطام طوس نلغ 5 دز زم لعدم 18[ةمق0عصو

 ١ همهلغعغ 0ع ؟[ةدمأعت" 2

 هوم 0 موءعمقهأم تا ركذ 21100 كثيبنأ يعلم معتطاتعطءعقو ك. طع

 هج عاطات ءطعسص) 18 ةعص ([فيبأ] كثينأ ميد ه0 نيل ديدح)

 - 2 رى ءاعطف 28260عدغوصع ع 7مم ثانّثم 000 ةكافشم , 01

 1 ماهك (ةؤمحصم# اعاقسأ ى؟ءىلعم , مطعم هموم ةصعاتءط 111 ةةعطغ

 1 001106 جاطوعوءطعم - ةمعط نامل ىعام 19 عاوط عم (5ءطخب ء0غ)“ر

 6 مرت طقغت), ةسفلمةعاععر زعم ةطعع طعت لعم ]ن1 ءطغععم ةعاطو6 ةتعط
 ع

 1 لعصص ةذصصع هقعط متءاطغ ةصلعو هلذ معودزنو - لفأ ال - ةسلعمو

 هنطحس نلغ وع, قتع متعطغ هم 1عتعطغ ةعاقساتع ؟010عصر ؟هد ةطصعم

 ١ متع ذم لعص 1[هلمدتان عمو وقم 0 (1كةسنا)
9 3 5 

 ا نحت مدنم يف ٌةَبيِرَص فيليال ماسح 00

 هوعا6 طقوم. 1طعع 8عمغئءا1دمع٠ دمع ةسمصعتطتم جمعط ةسك اسمنت

 ةسصلتعا لعجتل ط. بقعز د0, ط11013ءط كد لملم» (5ةئطاو ءطخ وهنلغ) عمم
 ©1. 2. 11ه4:14, 2. 3) 1. ©1:2.4, 2. 4) س44, 2. 5) سه. م.167, 9و
 .19 تصل طغث حط 8. سلح جمذ 0ءموءاطعم  ط©طلصسمم (9[ ءالطقتتف عاتب

 م. 15, 0«6. 1541, ؟. 8).
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 1ةرلعافسد م ععم ةممعءطعمر 6 كَ فذ همعط ععاطم 06ج طق. ىلاعتم لع 53 هنماع

 حصص ةزعا ةدعغ هع همتعطغ تصل ءالءا قس ةزعط ج]1هكص ةاتق عمن هطعص هناي يان هع

 ( «وععمودامعر ه0 0888 هو لعص ]1ن1ءطغعتلر عمم ء ةزعط 01ةعقعم" 18 هج ءقءاطصس همع او

 01 ةصغغعر هداك ةصاعمسو 016 5ءزذع 0ع 1110 ومص لم ةطتعاك أك دص لعصد 8و /

 1م لعم آ/ هدن0 ءةنعتسص0ل تان ةغها1ل ضع

 م4مملعنو ؟ءةنطقاغ ةعق ةتعط طماغ يكل لداوووو 11" هدو "ل عطوو تأ 0

 8 ؟هم. طفاععصصتاتءط هت ىعئطات طعم, لعصص مقفمات هةطعص هم 6 واهلا دمق كهف

 ةطصاتعطعم 1ركوصععا طعمعتعطسعغ لإ, سدعلم ةصغفر»"ةءطعمسل ةمعط هم ةماطم م1 هقمم

 0 ءععمةاقةصسلعم عمطنةهمطغر طغت 0ةهععم 1 عوزعا1 سصع 5ءاصمت ءلعءلوعم نمل قنمطل

 1855 هزذع 1زطعع» آ11زءاعممع دهعاط جمق 5ةط] جو قوتس ةعطقت 6 1335 8

 هاف 1[متاطءغمص ةموكهط] ؟هم ةءاص ه0 عوج تاعمودعوم ت. 8. لعن كغ هله ةامعات ٍ

 رات ب دنمم ر ةرثا الا ا

 ركذملا كسلا ديشرع دع رنا ل دق 0 فلعل ْظ توب ديعو ٠

 , طل زدؤني هسطق ماعم تصعومس 016 ؟ةوععار

 ]نورد 055 ععدواقطااغ ع 5ءاطسءضلغ 0مم 8دلقعم 1"! ةعطعس هءمقعطستا[.< م

 2 ةنعط ؟ممتوعات حمصسد 5ةطخ» هن له ءط]قه865) (ارك كم امص)»

 آر1ع الهالعوردءاسنمع عدن ىخعدطوء» عدا 0ع لكسمقغ كمعص طقطعءا*عاتو تاور

 صعموءاطل1 ءطعم [نعومستمع... 1[ ةطععصا 016 لكسسقأ؛ 0ع طنصقعءا مونت 2ع ح سمانا ٠

 كمسءط 1ةزم0تق5 0من لاس ةصخطاتصصو - جدأ 6604, 0عرع 1ع 12210 1عاطت7او عصاة لكس

 ععااتاطت" 60ع, مودع هو دس آن ءاسععص لعص طءع10متوءطعم ةسوط عضم عوسقفف ل

 لوطعت جم 016 ]دوءطتسمعم 2 0عصاععم. 1طصعم ؟؟010ع ْزقذ 8 0000

 4س موعم عع ةطصاتعطع جموععوءةعاعم. ة4عطصاتعط 16 عت لعم 6 1ةءطعص طولا

 ؟هم"مععم0ءم 11610عم عقؤئاز طعم" [نمعمدسنسوع ؟ةلتعطعم تننلعر ةكعط18 نع

 از ]دا. 6 م. 8مم. كرم. 5171, 26: هنت و. عقور 1615 هد 1م 118128:

 2) 121.6 م. ظصص٠ 15, 8 نك آ2عيءعصط. م. 250. 3) ةممأا 4) ه4. م. 320 ممم

 هتمعم ]151 ها1 عم 5ءطلطقع ١
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 ةءطعم ةصاقم»ةعط 5 ةموأغوأغ لعع 1[عمعءطقإ4وزمع ته. 8. طه0تعدغعم ةثع ةثعطب

 ١ عاوسطل ور لمعتوم 13[1ععا. طظندع 1م 12نساعوا ععطاقلاغ ع 00'1ءووسأ مل

 1 ةاد 81[ءاعاعد مز1 ععرع لعص ءودصع ىلؤئومت0:5 طقعفعصر هطصع اان 0

 ةورافم هع: ىاكتمع ةءطقمم طووطتممعم ذقن همك لع مز1 عمم دانا 4.

 ع 06و 016 © هرعزم لعدم !؟ يووم طعوومع7) : ١ (ظحسمدل)

 ْلَلَط ولأ ىف ا بآل
 ايي 3 و ا ا 29

 امي نيب نم ميولا هنسرد

 ىآرع» 12قعطتصم ءمغمءطغع» ذم عع طرسكأ

 ( اطقم 016 ١1 هطصقمان“ هه

 آردزع 2ءزءطعم ةزص0 77 ءطعأ ةللثو

 126ر١ 1*مءنملع 121

 ) طلو وتوت , ةكمؤ س. قولك, م. 154. 2) طلع 6 م. ظمصس. قر 98. 3) 1ك آب
 3 «. ن. (ةكمددفم ط.(شطنأ). 4) ذم. 11, 180, 17. 5) ذط. 185, 19 8: 6) ذط»

: ,72110,1115:17 16 



 / يس“ 5 3 وى
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 دور 11150 طقأ ةزه هن عطخغر 02104 8

 [دورع 0و6 نصل 2104 06 500

 ]نوع ممتن كعصص عععم 0 طعدع طلص

 11هطآ نمد ل16 717 انو ةعطتقلا.“ 3

 ق4سعا 0عءرع ]1 ءطءودورتاط عع ءهعلصمءأ مع جم 1آ0ةءطتصسعم ان20 ( 01. هلق دما

 كمقأ نهج ءععطمأا ؟هدع لعص 4دعوم مع متغ 8دئفتضم ةللعتس ه6 "نومنانم

 ةروءاطتعم نص0 01636 زطص 1"دعاع, مدقق ةطص طغعضأاتطت“عو هه هل616 هر: طلع

 4 ناتم 016 طتمتو» تح" ةمءطغ (كعار 5 ىنلا لوغلا ىذم).“ ]وطع» لقتنأ هو مت 1

 11مل عع معطصوم , ؟ةمط جامعا 036 5ءطو ه5 ءطصمت ء0عاعاتتفا 8 2100 لو

 10و ءانت دم عطله صقأ طعن قهعطغعأ ت10 وك 3م 00 روُخََم ا ءم عز ناد نارا هلال

 036 ؟هردد عم 12ةءطتصسمعم طعضتط»عم ة0ه11غعصب هصل ءق اققذأ ةزعاط ؟هدد 0

 عمم ءطست تر 0وقق 0ةدتاتط أ(" 5ءطخس "0غ 0ع >ه11عد0عغمقغئنم مة, ؟ءاعطع 4 :

 معوطع» ا[عوممأفو 150 ويم وقعا" ع ؟ةنوذوص للعم 5؟010عد. آه 0ع“ طق متل

 مانعا وك ىواعاوو ا؟هنن هم هوت 3ةغءالعص !) ؟هعاعهدحصتأب معن و لقسم ةق علا“

 اعلاف 2). تع عطرس ءزئط عملع ةموتنطغ ىاقهمدسقك هر ؟هدسقعأط لت 8ءلعمغدموع هتعاتع

 هالك رق 800 نط ةسق رك عمصتعاعممنطععم ةعأب لاعومم عامز ءطتهاح] هك 1 60ةم-

 1 ءقورحوصع طععدطعم, 08 صحم ةصاقم عفر تطوع لثو ا[موءطعمسصسع ةصح [نصاك]ةهتعتب

 لدرتس منع 2تعزعطعم هطصع 7معوصت ص عماطقمع دصتغ 0ع 8ءقءطق1أ ءعدطعتأ 8 21غةلاق
 ون 8

 مان ءلعفوز طتقعسدمأ ؟ءاقأذ ةهسعاط 0136 ؟؟دط] عع 8ءعو عم 28 عل 1 طقص.

 الك 0ك قم موس, هه ذزهؤ 016 هلسمتععم ةهاوجسصم1هعتفءاطع 1 ءدغدصعر 016 8 0

 ىف ةريك ىلع ىلا رة )انااا

 طعز لعموم قةعوطعند ععقصس0ءعم طقأر 6: 0 هعطخ ةنلقر لعقود 85ءطصءأ0ع اتق

 ة(غمطار, 0عوووم ]آ"1ةعاطع هدف 5ءطصت ء0لعءعاؤعم طعقؤءطخ“ب ةء 15 ةاثطث هه 0. 0 ْ

 ملم [عو ممم 15م يعلسصت كقعأ مؤ ذم ؟هلعطعس طتعضست ةمععقمتعاف 07 :

 يال هل نافع 71 ءطدع 156 016 طعوذع 19 ءطخغ# مدجتع ءآاط 581168 1 ١

 ةهعءطصس ملغ متغ مقصمات ءطعت 5ءطصءو10ء, قطان ءطعت» 1"[1ةعطع.“
0 
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 ركذصع ةماعطع ؟هموؤءا1صمصع مهد ؟؟ ةطتدلهمع هلم 8[ءغمل16 طقغ ه8 عداطقت ةعص

 ا) 8سم. 55,6 هس ةلاوعو !1هعغلم 1. 14, 2. )2  61. ج. ه4. 14, 25 61:2 ظ

 قاوصعر 1م“ م. 50, 18: آردصع و. 1. 3) 5ء]تعصقمم, 5موعاطط عنو 0. 18 حا



 دلل

 لغم متع ءةماممهعط. لن«عم 1آنوءطتمصعم 504 جاع 0لدصصتغ 01

 1ع اعز0عع 1215عمقم[عص 20م ودنا صت هطوا اكو ةمامأءطغ لتع 1*ههعر

 مم وك لم 256 ؟همءات هلعمع قصعون موص 10ةءاطتمم عمق ءطخو ه0 عدم

 م ءخلعم ةمللغئ غم. 1ع عاوماطعب معتم. ؟1ءامتعطتع 56هععم هق صاتتخ 29

 1 لا دمهم 1ع مم تصل 01عوولاطء 8وعطع. 10 ةعوطعع طقاأع

 طعلن لذع 0 ءوعمذؤقملع مهعاط اطععم طخسم(ءأ وعمد ءدهكأعم مح ءاد م عاط

 , 1120 50 لعذصتم ةقر لهقؤ هع ةصعط طقعت 2 اوس ومد ؟ةطلغع, ؟هد

 مع ةزعط ةسك لذعغ (نهددمموز همر, 0ع جت0عرع دتأ لهم ةنقةءطعصس 0ع

 . 18زموممعتغق مقساتعط ةتطعغ 1ةمقعدطقلث هماو» روخام دمعط لذه 8و

 ,٠ ”ءاعطعر متع ستع ؟ممطعم ةوطعم, جوص '['ةهعقاتطت كعصص 11 ه6 ركدم

 06 ذاع 13م مغءطصصو ؟ةعلقصاععم , 0هقق, 8 كفو تصح ر وقام اننا

 1 هنأ 97 ع1[ ععاطقلغ عم رسل عمر 016 8علعسكتمس ع لع263 تكاتك 8

 8 لدم 0 م. 120, 91. 2. م. 49, 13) جانت 2عجءلءطمص0قع 068 1[ 8

 د ان وهم رصتأ 1"ةصفم هوز لمد 0ع طعالعم !ةغمذعم 18ه01ءداع عاعتءطعس

 : 6 1كمنق 5. نطقت 5 ب 1م 0هووعم لا 0 عانعا ءادع 8مم عت ةطسصغ

 المسوةلمم تنصل هقئاوغس ( 5ءطخ ع0 ) ععطق»» عم ءاوتسصماهوتفعط نتغطأ

 2) طمس. م. 231, 17. - 1عمتق ان. جمطقت» وع 01هقءاطو 2ونوممر تم
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 هتك لذع 1آدوءطتصصعم ععزاتم 0ءان 7ع0عض لعهصتر ؟ ءرص ة81نط 318

 ععوعاد عومعم 4انوؤوطمستاننتع ؟هدص 10ةءطققم م عءقءان] ةءاطغ هناا ١

 1[دوءطتمسم ةدوءطط ءتلغعدع دتسعم , 0316 0عنط 101 ءطغو» طعتمم 2 1 كلا

 701:5 نط و ءطععرور تن 1و6 لعدن خدع" نعاع يعصر ععطةهمعطتكب عم لور ©1هدقلأ

 س16: فالوغلاو نيللا ديد نم عوشمحم كالا يوتا ممم اهم ف

 ]1ع عن لع» 1س0ةدت11[عملتتعهمر هل عد ةزعط 016 ةس ؟تاوملمم نمو نعام

 10ه ةاعا1 سمعت 0عق دك وعدم" 0176151611 05ز71008368 ر 1١ ١ ؟019 9[ ع5 1138 ل لمسإا :

 رممرس عمم اعتاب هام ا

 لدزو ةعوطع» ععا»ومعطغعم زم 8ءدمع همك لهق 5ءطط عل كن ا

 [رزووءو 11 هرجغ مزن دا لعم ةهععموسم أذ كاآدضأ , 0. طب جان عم 11 ةماع مين

 ياوعوعم وعد ءاماعس 8ولعمدصوعس ععمععطممأ. . دع 1اةءكءاقعسدسو 01636 هلك قم

 نمؤمم 1]8تءلع طقعطقف ةمملععطوععم 1مةءطعتمممع ل50 ةموعلتطسا#) ,' لهفد 7

 ةرمتوعطفءا هك عسل. (عزوك منع .لسععط مصقءأت وامان 0 0 ءععمذد12عو 0عص لاق

 طومعمم ءمقعم 8ءعمتك اعاد عم ةعمفدعم موعصمءطغ طقطعب دضصل قف وطول 8

 1 016 ١ اع1لعم («ععموقنمع زد لعصص طعماتعان طعم الل هدناع فقس هنو عاهممت

 م ملعم ةعلعم. 20 ععوععطومر 0دهعد لعمع آ>هممعء10عم6عاععتط تانطت ميا

 لعدتو .٠ 6ةهلثسح , لوم 8هوزامع» هو 18هقوعم 8قطنور 1مةرتاقع طرورةتانأما 1

7 1 1 .1 

 ار 1"ةهسصم طتصغ جاعطسعقس ا, سوس. >2 37, 104. 2) آ0عن "ن1 ا

 قمصوقةومدج, عع 0معوط ةععمو 18: وعتس ءمغم طئصاع" 0هق 6 ءطعت طستفو 0ع 1[

 ةمءالسمع هدمتعم دلت ةءادعت» آدجصقفءءم ععاعاتس ععم ععاكهدحصعم تا فعتص عاقسطأو ولا

 رىممد0عأ ةثصع ىلع (همدوذدطل , هسدك عملت ءععصعسس ]11ةعص ةقاعت" ةكضتتت عت 0068 01
 6 ةجمطتغ عموم عغز هع دمعاسأ, 0355 0165 1! ءمامطنععم 058 ؟مد كلآاءلعف طعت* عماتطا

 ةعام 04, 1نءرد ععوعم طع مددققو طعس فعلك 750 عجور 0888 01 ةيفطتقءطعت ٠

 فصوماعم لذعو متع طءعقاقغ عمم , هق مماتكفنو لعسم ةصععممططتتتعت 77610ءتر 0388

 016 طعس ؤءل] ص عمدت هسعط 1مم 0121 عصغ ةعااتوأا ءاص 5ناطس]1؟06ععاط اضن 8 عواناتمانعم

 ةعار اص ءةاءطعم رس علعم 101 ءكطتعع ممعط (3108و15غمعد, ععقوطت ءاعقع كعصت 028 16011

 هم لعامععم ؟ءةعمنمءطغعم. 1مد [1]ءطعةععم ؟ه0ل1عمغ طع هد: ععاطماعم 20 5610 ةضو

 0385 ةانعاط طهت قمموومو:5 17 ساواطعوم هتصع ععجزوةع 500هر*لتاو 1١ ضعت 1/61011-

 عمم هما ظملعغر 1هلعطد ءزم اعمط] ءممغم عز ءاطعرنمو لةز5وص ةتعط ص 06 6

 زوماتسغ نسق لصعوط ةدعتمعم 07و( ةل11ووممم ءطعم ةتع ططسصقفء سمع طعستساعا. تك

 8دعط كوع 8قمقمموعم, © عروعطو هسا 1م0همنتععمر 80. 71. 3) قطعا [[ءطعع
 لوم 6 عوموتمم لع آنه. 11
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 مهو عطف ه0 اعممصأغع هزذع ةزعط هم 0هءط هصصةعاتعط طعنت 0ءعمم-

 رماطقلاط 0عووعااط عم آ0151ءعغو ة«طهاغعم, هطصع ةم>«ةعاتت مووت "ع

 1ع فام د 1[”ةللمد هاكو 0 وىم 016 10ءعجغ11ءطاععتأ

 هس جطوؤءطعم0) ةطعمفءطعم. 12جععوعم اعهمماغعم ؟761ةءانت لعصع

 ١ ةللوعقت دوف, لعرع تمم 056وعر عع ةملعمع زعمع 1 06ه

 100 ]دوست 156 ةطوع 016 هاتعع 8[8ةءطعتس دمع, ةملعتنم هع ةص 0ع

 ع[ عد ةعصسوأم ةسااتغأ ممعط همتعطغ عاعلقما. 1م 01 عدعم [8اممت ءطخ

 نيل . همم ا ةاطمأ# 2اذ ةعام , 0383 ءةماك ءلعتع طعالعم 860 عمغاتص ععم

 هلام هدم ع1 (عدصلم ![1ةعغذ), جمف 0ع ةزعط تع مع هسه 6

 سواك هلع طقكر سلع 2.8. ىعمم ةتعط لتع 860ءمغممععم ؟هد بط

 ١ خنق عم ةطصعم تح 0 هم0ع !:عععصلعم ىطعأات عع 191-

 وفاعل, هلع لوقو ذو هئمع مثءطغ ةمونهطا ةلف 0 ءععم وداع, 0عصص ؟16]-

 ف هو 000 ممتازا عا 1[*ه1 عع 0ع ةملعععم همك [هقدعس 131. 11

 028 000 ووو جاك لت ع ["ه1 ععم 0عودعاطءم ةمؤ آصد ةننهطت ةءطعض

 1و 2 26

 ْ (ءااقو لثع طفط#ب موممدمورسعم 0ع 2عاغ هم 181 عاع أر م.

10 ٍ 
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 هر مم كمع» 8ءاتعتمم ةزعط ةدحع ةصلعنعد طتصص ءامعضلب

 5) 016 قطع ان عتود 06م0

 هن ةورتس اطعطقض عمل

 وم 1م جس ءزنم 8؟0ءعدغدصع ءانعم1د]115 هاف 1*ه1عم لع ونعم, مقصلتعط : , 16

 تطمع (؟ةافوطع) ظعاتعأندم ةمكوعط عدم هصق لتع ةملععو (سدطتععز ععضقعمل كرا

 هيوءطعتم؛. قةعطعات ءاد ؟ءعطقلغ ه8 ةذعط مغ 0007 ]زو 0 دم 00 سغدس ع 01653

 ؟ةمطو 156 يصتوعطعم“. 1 هدد 5ءطق ب0 ععددقعأار 16!1عأ كهطع» ةعاطعت 260م

 مع ىعغ 06و ,ى135ءطعمو لعع 56026“ تح 6تنصلعر ؟هذ لعتت تالق تاع لقص

 وع ءةطءدسعات لثع ؟هاعوصلعم لمععطلمسكعم ظفعر هس ؟70ههممقتت كفع انعأ لعص'

 ]ءاجاعال جاد ؟ءدث5؟ عزل مط ز ع8 560566 80 :

 0) ةءاجاص7 «لعالن

 6) 1ءالعصر

 كر

 1مكزمعم 8/160 ءةءطلقع 0ع هيقؤعم 1860 ءمغجاد ع ةنلاععدمسعت 911 15 عدت ممتد مغ

 هيك مواءاطعو ل1ع ىلسصعتتع (ةهتتك 0ع 1115ءطصصع 0ع 560146 طعضتطءنلع) 86-

 هواهم عما كر لتع 5”سعغم» 063 ةءطوء»ل1عم“ مطعموزءطصعأ. 17؟ءدص ةق لس 86

 ىتوؤمم 117 ملحم ععص ملأ ءهممع"ءاعرنءي 8عوع عمر 16 111086 ان قو هذول 5-5

 اقماع ظصلعأغرو ه0 156 كهذه 1؟0تعاتءط تسع العا ةدتتصع 0 م ]1 17

 رتل ةمعط جمد لع مهققعات عطعط 8ءهدعطدق عمط عت 0هم ولم ععام "ه0 عاحأنو 7 ] لعق

 جام [1ةوؤءا]صصع 06هو 8هوعمو ععممسصتسمعم 7؟0067).

 [لدص 0عو ءمععم ثتهقدصتس ءمطقص عمق 52111عم ةعأإ عاعاعاط هم 01ةعوعتع 3566116 ع

 ىقطصغر 0255 جدتك لعص ةءاطصتء0عدعأر ؟هد 5ءاءطعس 05 1ةئطتعبع ةمقاعت ههعطع

 ععام]6 ممعلعم 510, 016 ةمح ءعملممع لعن 1"عا1م 21عغعر ؟ءعصصهغط]ت ءط نصح

 8وطست وفل ءطقمع همه آل معطومطعزغعم جاد ءةمالععمعم. 1016قع '1'طقتت عاععأت 5 طعجءاءط

 معذ عافزنط[ه115 038 عا 000 000 بيشَخ ( 0عوعا عز ءطعم ٌبوْشُدت (

 ىذا لقهطع»ع قةممجوعتا5 ؟هم لعص ةعوطعم 016 2ءلعبنصسع 9 ععاععأ: ىاكام

 از 01. 5. 830. 9, 4.
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 ل 0ةووعم 8 دغءا1دصع هموعدم ععمر 0هق جطعم ممعط صتعطغ (؟ه115؛ةصلنو)

 : 500 575 متعاغ عموعط] 8عم 1و4 3. ملومع 8ءلعدغسمع ىهنق عمم

 5-5 نمو ادمن اما طقف ةزعط ذم. عع عاعزءطعم 8ءجعز طصسمع ؟هد 80 ععد 4

 ١ ةطماتعطعم ةغملتدسف بيطقلغمم, ىقطععمل ةثع ذم 8 ءددع جاتأ 8 هع

 / ينام ماه طق عا ل ْ (ءأ. 150. 11, 169, 5 3. 3. بوشخت, اعل. ثيل

 بلحلا يصمم عموطستءلما“ تع لمص دهس: يوشع لوقصم لك راص مث , فق

 5 0-0 طاوماع ععوءنان 8ةءعمع هسعاط بوشخ# لالا 7006.) 116 "01و

 / زوم 8ةانمم للسمع ردع, 03ق5 ةتعط همك عع (0طءم0قعطع 016 ةءطتعطغعم 8

 1 ع ذم (0هماعءعاعم ) آرامتعم هما 1”1ةععد هلك عما وت ءم. 2 ق

 ا مز0 0قطع ذم لعدد 1 نلودتا1 [عصلتتكوم ةعطع عمم" عا عمل قُقْشَم

 - 5 ععمحسصغ, 0. طب ءام 50 0عووعد 51ه عطتع ؟ءقمهل عم (كتدقش

 نزح ١)5. قلورعط 5همةعصتمع 0ع 8ءوزئملطعتاو طاموووعاععغ هسه ةزعطغطوت

 ا 1و م16 ع5 لعمص ةهصعاب زم لهن 010ةوع جد 24, 36 تعا عبط ضرعش

 انو لعل اظكامع ةماعطع 8ءوءطد 6ءعمطعتغ عقاأ ج15 ءلص ظ8عحعوتق 0ع 0

 ش 1 الاسلم نمل مز0 0دطع» جلف م ؟؟هدعدع 06و 5ءطص »06و عععاتطسا).

 ه 196 ملعطغو ة20ءءعقر 815 788 مقص 7 ومد وقعا“ موصصأع. 131 ةحتك

 هيلعالا ةزءات هطآ 0ع قسفلصانعاع : َبشخ ام نصح ام (10عو. آو هك. 10
 ناس © دي

 1 نيلقيصلا شعم نمل ذأ 8:1ءاةعدموع 0ع ققيصلا شعذي

 ب يام ءالءطعو قلعم ةءطصس عم غ/عععع لمنع ةعلمع 8عءعقعط وق عمطعتأ ذص 185-

 ” ا سم
 ْ - ]نعم [ةنويصومأ (ىزرع 7 ءعلعم همق 10غهص 016م3عق آ1؟ هرتاعو 6طع01 عمعم) متطقع 3

 ١ 8 ناتونههو هالعزم ع ىمسلع ون دم 1*ه]عع عع 1["عتامصع عدصت ا 0ةءطعأل

 16 ع وب *) سمسا تحوم ةهسك طهقعم 5ءلغعم ؟), سنع ذص ؟01ععملعم

 ىتل-) ؟ نوع جنم ءاءازءط ىوقطمغ منعم ((ةهدط: ه١ ثبش):

 8 71 ا دّوياكلس ند د ندع درع د

 ميم نِهَّل .ن .راتابش هناك هيتكفص ىف هرثأ ىرن

 )  دكت همن 0. 2) سأل 9, قر 34, 36. 3) طع 30, 3. 4) 11هه4. مم 8
 ىو 8), كك 1106. 61. 22, 4. 5) 8ه4. 30, 3. 6) ا.

*10 
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 ىةسك ةعتمعم طعزلعم ةءوزغوص ةنطاتءلاعم6 لس هم !ا[هذك6ر

 ماو مقر هوسات مج ءعدن ععاعهءطعم لع تصل 6.“

 1آددقو 0و آ8دوصوقف ةزعط طفضعلامو ص 01 ءوعسص 51201نس لعق 8ءطخ؟ عنا ان عاتفغء]ل نص عقد 1

 ١  800. 30, 8ا زن 016 قصقتعاطغ ةقوساءهتت ور 0ع تس عد كاما عاد 010
 00 ل 52 2 0 ت68 7 2 د0 ت7

 23 َبشخ دقو هنبيشخ تقش لق لقصي ىمرأ لبق ٌضرعو عبط اذا لضصنلا

 يىركعمم 038 ةءطصس ءن04 ععقعطس7ء0ع( 156 دصل ععجعتعأا 00و 5 و016

 ةعطاوزىمصع ةيطقاغعم طقأر هم زدز ةعلصف 5ةننمعضتتع ةءطمص طاوددوعاةعغ تصل ف ةءطمص

 ععاع]1ا4. 1016 هطلعع 18560عدغتطع "هد نشخ ععطغ جسد 5 ووع» 8(ءةالع هصع :

 21 11 عاطل طعلات 01. 0

 طلوعط ةموتعطغ قهملععع» عمك 0ع آطحصصققت ءنهؤ هوعاط 0ع 8قسسمم ن4 ا

 ْ ةءطاءزقطتسع 0عق ةءطصس ملغم ذم ةتع 18ةءطعتسدمعل). 18تعملتع ةءطعتمسا لعع نمد
 1 يا

 (4ةتط. (جاتعال طآقضع) ة. د كاتسع عد لعق (نطسكقأآ ان. ملقط 1 ففافخع'

 زخبدن 2) جات ةمءءطعص ْ / ١

 ,دعطخ ءنل نعوم عاقف 4 وغعد ةذعر 0هقور معز ؟هد ![ةلكعأب

 1يعزءطغ ةسعط ععسصقعاطأب 0نععات [1ئصصعتم 5) ةزع ةزعط طءقءاتأل مة.“

 86106 ىدقهمددم ععم 1ةمقعم ةزءط ؟ءدععاما نمط. 50 969185 عد“ مم هم

 ةعاطمب مهعط 0ع 1” ءئاسصع جءاعتعب 5و طءلسعع عق كهعط تاتثع 70119 4ةض 0 ععص اد

 عءدعممع 0ءةووو]طعص قمع ؟ءلغعععم 8ءطقسل1 دمع لع آكلات تعع. 4س لعصص وهما !

 ةزم0 همقصتا1 ءاط ةةمعموءتام 016 2عاءطصتمع (1[هز6) ده هل ع [يوعطو دصق
 كك ن2

 213027 211 115115 ع] 060. 1 طعجءاءطمعم 016 3قوطعت» طاع رثأ كرما

 ىهمدعات 038 5 ءطخ 1 رْثألا هَ شا 0 ؟ةهعطعص“ طعتففأو 36 عمم

 ة2هطتوز تن ءص . (معدتم1ةءطعم) 117 هدام ٌنْنِف (ةنرب)» 016 ]ع0هعط (ةهد2 1ع ةدتعط ريصَح
 0 2 ن 3 52

 2. 0. آكهطتاتو - شمن 4 دنرب فيس < باتش هيف فيس) و ةانعا 238 86-
 ع

: 

' 
 عءافطسسسع 0ع ععووصتس اع 1881ةءابعتس مع 01ةمعم. 1"ةدعطو نتا ]ةص# 0 ١
4 

 ار 61. 2. 5ه0. 30, 3 9, 3. 2) كدقمطو موسع ةعلمع ال[دغأعتنزو 50 ؟0ءهاتقأتتا

 1كؤستا م. 569,6 هك ةسعاط 7ولاع 10. 0طستفأ ععطق»او جم لغم 8هطعم 0ع قسما.
 م10 ا ؟مم 1طص ةؤءطعمص اكقصستا م.569, 12 8غ: آك1.11, 160,1 1 3) مقسص- ٠

 ا1نط 065 آ8ةدسقدإءأو. 4) طفص. م. 395, تا. ا
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 . 0 ا
 دوؤعو طومعلءطصعغ ديرو ؟هدهعط .لهق ةءططوءن0غ دبر وذ7) ىسصتغ تصلك طقم

 مجععص لعد ط7وصقمغ ؟ةوءطعم“ ععمفممأ م0. 12 جهمتقعءاتو 4دقلمدعأع

 تح اولا وك, اذسم 066 3 نطع هعلغعف :١ 06و خلص طاقم اء ةطد ؟نطقت02) , ععطقت+

 1 1 طععر رىعصص هع سصتغ شعاع هز ءطغ هدك لتع آراصتعم 0م طمصل ععجقطلغ ؟هنلعز

 اللعن ءو از عون ؟1عا1ءعط: مقطععو 0هطءأ هم 036 قةعطصات ءطاع عا هو ععجةعاع ود

 28 رند هل نق صمغ 0ع 8ةعطغعم (ةمقدععدءءاعنعم) 113م0 ج2 0ءدلععم 0

 له 0 جاتك لعد ا طماعم 7711 64 ا 7 0 ننءاط

 4 ةق ما ست لعد 06م 5غوطا- نسل 0 ا ا 1211 و 00 ع )

 هم ةعتممع مام عءطعم لعد طلاس ءدم5ت دعم يطتعا؟؛. (ءا. 81ه. م. 389, 1:
 + 22535 د

 0 '” 015 نيسحو يشكل نم تصلخ - يملا اهل ديري

 : اب ارز تناك ام كعب تيلوطو يعط اهنأو اهصيلخت ىف, 0165و 016 010996 جد

 1 هعص 1 ةوعر ص 5ءاءانعسمم 0ع 11ءادغع» لعص 2عهععق5و عرج 1["عديعمعت تاعدمع ه3

 همك ةعاطقعم د 0عو 5ءطق3 وتل نمو زصص 1*عوعر» طعمعانطمعغ هضم طممتأ

 5 4تأ مد عاطقعم هد لوم عا“ ةصعت زذصص آ[هط]1ءالعت ميعن 0 ن1

 ا 8عءطخ» هنلغع» طتععطءعت ععلعطمأ مدقلعم ”), دلع لتع ا[كاتمعع هل1 عع لص
 22و ل سمس نيد د

 5و ما. جئافص9) 220 5 50 طعز الز ءطغومص جحفصمو مآ. تاكفصم

 11315. جفص) وعام عملعطص([ءوك ععموصمتأر م تسص 101ععملعدد (11 ةقع») ١" قع

 6 احق نعت عم 8مل طععمصر دم مص 1ةنعطث0 مع ؟؟هآلعع طعفءطعتوطوم 1

 . (ةمسط. ذات.
 هم سس مه يي نام 2 هع 5

 ىلاملا نهيلع احاونأو هارَذ ىف تاحكافصم 2

 : 0 يي ءلعابمأ أ ةعءاطص ءنلغعرع ةصل جم ةطتخعص 5م3[1ءطو

 177 ءعرحص هد" متعطغ آكل ععاتومنص طصتغ 'ل'ةعامعتتط 51[ ةط.“

 - 1 18م4. 85, 4. 2) ]عمسصأ ف. 3) 84 قصمقوم9:5 57 اوطععم ععطغ 016 1”هدع-
 | يقيلوم 06و 8[هز>6 ةءطعص هقطععمل 06و جال7سقطات ءطعم 18:1عق1غعصاقققعنق عد

 . 8مطاصمموو ص 116معنا ؟مرع ةتعطر هم لقد ةتعط مهعط ؟ةالتوعم 15املغ عم هد

 00 06و 11ءععاو ام 5(ةطالعدعطعم» ططلأ 57 ءانودع» نصف لهم ةق علة

 0و قطع عولوغ. 1"ةعمعع هتعل لمع 1*ديتابعمت: ءلعع عاءاءاتاولاذ ةءطمص هط لع
  هاكملئئنوم 8(مطا اعدعطعم ةزعطغطةعر دععمسم ةعتم ةءطعقوعم 8تعطغصسو طععضهعطأعأ
 تسل. ظدعاط لعمع [8عقمل مم عمم ءاع. هد. هش. 0. 4) 1104. م. 839, 1. 5) 1.838, نأ

 ركدس. 189, 11 709, 6 7. هز طلخا. 6 م. شما. 1,183 - 2104. 86, 0.
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 ةاقماع 1. آ)16 كد عوانو زةكفصم ذأ هز عمم 183 لفت سمع اذن 1”"ءرتاوعثف آر عك ْ

 طعصدطغ (مهعط قمع 8تهادتععم 4قمفومطو لعو 6ةنطت) همك زمعطتتسات ءادع 18ماعط سمع

 06م ؟؟هغع: اغلا رسكب ىوربور 016 كاتس 101 بمص ععمطق»ءمر 70 عع ةتمل ه1

 قلسعسعط ىلع 3ع طقصلع ةعطاوععملم 1؟عومعت“ ععلعم مغ 7510. 1861616 ةزءط 1".

 منعطع ةسفلمقعاعاتءط ةمع ((ةساط.ر هم ىقنلع هم ةتعط دسك لعم لعمساتف ةااناععم

 ]عقم وعلو 0[7 ه1 رك عامطغر ة. ]قطع

 ةبلودأت 11. آل ءةءاانو 12هممو1 سما ةثءط و ى1م طعز آعط10, 2ه0عغ ةزعط آد

 مير عوما 1 هوم عاعزئطعم 8[ءعرصتصتق ؟هد هلق ط. ههثقر 1ك. 11, 24, 8 7. تع:
 5 رن ا ن . عه د 0

 بيشق رادخد حفص ولججبو أر ى ف ةيفوشملا لوم

 رة 1طععس 5ماكمعم ةعطاسس عاد 1 كما 11ج هءط عاقب معا

 الو مطوع, ؟2ق هدم طدص]اععاا, ؟06طأل دعدعق طاممعا ةعللل.“

 : 9 م
 ممععاول  [قةغعص طتمقت ءاطغا1 ءاط لعدم آجت ممعمو1 هم هةذ50 : ةكفص - 1[2نت. جفص*) ع

 يعلم طععتأاوو 5ءطس وعلت“, لهق مص 8ءئام 56 ععسقطمات ءطعف ةءطخب تلغعن قطع

 انهو (قفُش ةطوءمأقأ1و ىطعءزئوو ةءط.“ مم 0. 15.١ لوعمد) (متعءاتغ دم ؟ عمو «ءطفعاس

 11 يد يوماامت معو قوععموو 9؟امعدع عمم 5مدلغعم لمع 1*ءاقعمر“ ا]فمستا

 501, 17 1. ذم 8 مود عموم طعووطتستعطعم) ىعتص اعمجتعم 8 ءطخب ن1,“ 06وماءةعطعم

 لمَم 03ه ططتغ عمد 121406 طع0ءءلكغ ىوعلعد اعدمم ). ةكزمع» 18طكلقتناتتع تانج

 101عب+ هما1 ذم ظقةسؤ 210. ؟. ةا ءالعر ([ةعرم. هدم لعرأ) ىامم عع 8ةءاططس ن0 ةدن“

 طولعمذوم. ]1016 2؟«0عدأتصع ىامقمع“, ى1ةعوىمط1ل همهعط دسط. مصل 1102. هد

 طعءوعط «قةص]ع أ عال 00 عاوطق جمقودعت 1"عوععز مطعت ' معقصمأ 0ع 115+
 ك9 3 هد

 231 1ص ءةظوزع» اامأع هيك يآ عز ءر5ءاطومت“ (058 2 ءاامع يما طعاما ةضيبم

 لوصم ءماك علعم ؟هدم ( وز ءطغ ح نفح 1 قصتا 54, 11: طقفصت. 26. 60.7.8

 00ع» هد 0مم ظاتقؤد معمم هك. ط1. 6. م. طسمص. 22, 2), نم ةطصأ 3ع 0ةضظ

 ار 8ظسل. 87, 8 129.11, 165,4 م. ح. (1همدقم ط. غةط13[): 1. 169, 4 (]18]158 ط.

 ةاءطقتس). 2) [عقستا م.9.,858. 3) 15 هل. هو. 0: ةتاعاقعأب ,لقتم 3ءاكو هل

 035 ةزعط ةذم 06م 1116 معا 2ءزاقءطع طعقظملعأر, 016 ةطص ]15 5ءطعألع 01عضتا“.

: .1 (4 
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 يغيب داق عت ةدمم مات عملعم كآووصعم. (ةوععص 1ءاجاعتنعق ةرمتتءطغ )ة0هعءاد

 عود 17ه, 0 هدم [رممتءماعدسصم؟ (ىعط ه0. خحعم.) 016 18686 قه,

 ١ سمطا مذ لمصعو 3ع []ءطءموءواجمصع 5مععرنو ؟ءنوم] دقق, 116 وعع تنصل

 10181 يعمم تع طوت ؟7هلل ومو كف 110. م. 82 جات 7. 52 2011116 آرعق81+

 211 ىتضلر ه0ه0 ه5 طاتعطو قلهمص ممتع همءوط ؟0ءماعات ءط , ققف

 اعر هد ةضيبم ةممقت مدس ةءسوعلغع مدعطأ ؟هاعمسسعم. 13غ ةعمم]0:ةعطق

 7 5 ععقاوغأعأ متع لتع ةموذع [مكتعتم "عام

 1 نم مسد متعاعع 3ع ,ى0ةمصعد 5ءطخ عسل“ ةزمل 01 ءطغعمأ ةءطع 18 دوز ءطصاتم عع

 : 5 وس افا ةنطقسأع 5ءطخو ع" عر مص لعصعم 5 ءاقعتع تصاعت ععطقه0 لأ
2 

0 1 

 2 73؟هق تع ةمموت عع 8عمعطق 8 ءمطعتغ عع 1"1ةعطعم (جفص ل ملغ 1ةنط دم

 عصام متءطغ ةسوعوءطوم , م. مط. ىدفوم_»ةعطع 04و ؟7هالعوو ح مان حاف
 مد <45 نان

 ضيب] م. نم. خكفصر هؤعاو همدتغ [ةكاطب ناتكفص 1550. 3, 0 [ديرص
 سن 3 2اس

 ' ذاحفصيو ياسا 2 نطعت» الا ةءط]و عود“ ح اكقفصم هيض, 15.]

 ما وتم ع وتلا ضيب طقس. م. 644, 15 -) ظ58-95-5 هم 10 06

 ُْ زعلك كأن عر" ةءطحو ينل غم ععساتطساب 016 05ه 18م1 ؟طعغوهص فيفَخ 1211 قافخا)

 01 6 ا ه011. 1*«ةعاتعاد زةؤ, ه١ لتعوع 81[1ععصفءطقكع طعتسم 5ءطصت علعمعف لمعت

 1 "د قةسفاعءاطاسمؤو عع 1"1ةعطعم تمتعاغ ىدعلع ه0ع» وذ ةمع 1هاعع لع

 1111 مقر ىدق جنك لعصص 5. 148 كاتمأمم آ' تقع 0عو (نطساقل ط. هه

 "101م ناد ةءاعتس(. مىسأل تعوق طرعاءطعاععتا طععدطغ 0ع ةءطصعااع 6-

 0 هل 0ءرع 8ءطخو ءملكعر» , لعص عع 610ةو156 جت طفت. 318, 19 صصقغ فافخ طع

 ! ْ ا ىزوودعم 1115 1معوغدع ذص لع []ءطععوععئسمع متسمدسسأ صاغ [] م: ععاطغ [ةةص

 هوق نصم0 ؟ء"ةؤءطغر  ؟ءا1 هع متعطا 16 210 18 ءلعدغد مع 1عوؤطقلاو

 مام لدم ةءطمعااو 181م0 مععم عم ةءطحو عمم. تم هطتععم 18:11 قاتم

 قسسغ ةمعط نو 2هقمس تعمق ءال سمع 06م 1من ءطغ عاععاغرو 10 ةصسقءطصء101عاععأأ

14 

 "ص0 1و ؟. 0طمكقت ط. مهققطق, هسا. ةء ىفأ هن. طرمصعز 1طكهتس. 818, 10 5. ان.ؤ
 3ةعز', تط هت. 111, 12 , 14 (0101.). ةوفالمف 08ةمصعو , 1هنءطغوو (5 تت ءت"0).

 دك 006
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 ن0 ةءارق*أو 0ع 5ءططورلغ م د لعدم طع ءملعم 5(ءل1عم (تاقحرم فاقخ

 عطاوق 500007 مراوصلا فاقشل 2101.
 كةدرو :

 8 ءومسد0ءمع 8 ةطصسسصع ؟6101ةمغ طتوتع لهم 5ءطخح نأ رقفم, 108015 ه6

 لكاتم وع ؟مص  كمع» 8ءوءطق# ءدطعتا مدر 0 هنعم 1854( ةطصقوع ع دمتغ عقوق ءلنءنع

 11 ةطصوءطعأص]1ءطاععز6 - مس لذه ةءطصتعلممع هدساتعاعار هلق. 188 8 6

 ةضوطتوءطعم اظكاكاقعدمو): دهنتم نع ةنئمطم زوزح هيف تناك انا تاتلكهامعو ذأ

 تعط ءلو مام ععم) 11 مدعءطصست نعد, لذع تعلمت“ ؟ةحنعم هاذ 016 5ءطسومل 0 قعءطعر عدن
. 3 

 ةءطعصر 2150 زم 5ءطو »04 متغ ىتسعل: طعم طظتممعم (هتبيطش فيس - لومع

3 

 هنتم ىف ىتلا, 15., ةدلعتو ذص 0هق0 ةصوزو). 05 ة5هوه ةعمصن مهوو» ةطصغأص

 2,0 ءعاكع , عد ا 01 عمغعمصر طمصقو ؟"ءت1تعط ةد 1يدتطس هن ععااتتع 211“

 مءاامموم ماتا هصاعفع 0هطتسععمؤول16 طاعتطعصر هنا 156 ؟ةطآ همعءط اتت نعنع ةح

 قلم نوط 20 0ةصاع ةم

 ؟هم عاعتءط عم 8ءوءطق# ءمطعتا - "15 ةلئطك ةقطعغو مقعط عم 2 رققم عر

 اا ق6 طقأ, 1016: راقفلا وذ هنم ىميو مو 035 1 راقفلا وذ. (]س

 1[عوستم ةؤغءطغت جتفلابو 841-15. ةوزمغ 1"هنط هما 1عكعو). 50 طتوقو طعاعقممءاتعط

 035 هءاطخ ورمل اة[تطقصحسم علق , ؟ء]ءطعق دع صهفاط 0ءعدع 5ءطاوعاطع طع] 860 جادت"

 ظوتعو ةزعط ةيمقط 22, نمل مءاعطوو ممعطقم# ةمعص ذم لع ةءطلقعطأ ععاوا 1 ةعمعص

 [انمعاقم ط1 ععم, اكوصعمو 8[هصهططتط 5. ةاطقممذك (1 7 نب صاعلا) ع

 طقنع. طلع ؟هم عال ءطلعت؛ لت ءووو ةءطوعملغمو مع طع .لعم 181 ةةماغعم

 ةرم11 طخ ةا[11ط : راققلا وذ الأ نتكيدم 3 ]طوقوعاالو ردنلع هك ؟ىلآث ؟عنعضطأ )و

 عرقا صاف هو ه1 016 4ططققدت لعد 86 ءعوووس ععس ةعامر لعصص 1ظ[ةيناتص ةءاعض1ع 16

 ءو ةعتمعس 1"؟10طعضتم ل6250 ا. مقعزدل ), (ةهعمع» ؟ةطعو هق 710غ 0ع .6طقتتأ

 ىاستت ]عانقت اعدت ؟هد ةعتض وت 1006, 215 22800 ؟هد ا[ صعق طعام ععتتأ ال9 ان1067).
0 

 1ص لعد 1[ نقعتسم 70م 21'1ة1عمم 56160 ةمآ1 ةزعط ادع 21ع]عع ةنق 1)ةوتققأغ طع

 ةمقعمر 12ه 16]عقت» ععموسمأب سنا ةصعت' 1>همم عام1126.  آدهعا 01 ععس ة 028

 ا) هن ؤل هه 0, ةهمطنب ]حدس 5. 2) طار 458, 5 .١ تءز ةطاتلأ ةيتت. آو

 194, 204. 3) الد /هعمدا م. 16, 1.. 4) لكوصم ة. رقف. 5) !1هقاتس م. 36, 7. 25

 لمغعر تصل آ1طص نطقها ا1]آعقم دس. 830. 6) 1موءع., كد“. هر م. 108, (ةاسمق 0

 ا ّْ
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 هدة ءطخا هن ةهملعرو ععقند1 1. 1ةععوععم ىز0 مهد لكدتم ط. ها ءطقزؤتس ذم

 ا 11 5 ل 5 ءاطط م0 نيجنأا وذ (همموا مذ( 212) ياا همطلا

 . يللثأ 0هرتمءاة تام: ععسص (8ءطسوملغ) ةءطلطمع 11ةلئآعنو ملف ذءط 0.“

 / 11 136 زا 7 006 0166 18 ةر 0 2006 هتك ,ىامصععت“ موققعسي 00هعآت

 8 لم 7 ىطلسلسمو دصتغ برض نما خةبقرر تانتسف] 05 ذه لعص 101ععملعم ؟' نفعص

 م ظ ده طءعوممل عمو مس فطصغ 5910 دانت' هد ءةاس 5ءطخع من05 ععلهعطأ 20

 ةقملاو .8ءطخب ملغ رتل ههعططع 2) نصوح وُ (صلغ 259 ظتصقعم) ععمهط و

 1 9 0000 ةوزم وعدت ءطع» اآدصعر زعموو مصنع 18متاطعأممر رمص عع 6 ةقاقلغ

 | 5 11 طعرضععممدتمسم عج. قمعءطصاتعط 10 038 5 ءطخو بلغ قوفلأ 9 والا لعل

 - ه 7615 عز عم “ عوق مل عوووعوعم ةعلمر .؟ءعاعطعو ةعص طادكطقتع ةطد 38

 5 ةثاج عوطق» أ ). ١

 0 ةوو كغ زد ظعمدع هس 03و 1"1ةءعطعم 0ع“ [كتمعع. آ١؟ةهق مصمم 016 5ءطم للعم
 ه5

 0 وي فس تمم هدد ةءطخط ج04, اطعأ لعم :ةلغعس 121 ءطغعنم طقستع دس 18ه

 9 717 ةرعاتس هم ع - نيترفشلا فايقرو ج11ه1موزعطعتل ل101. 78, 115 116, 8 7. تب

 ةامعأط مص 220 ءعود ةءطقتسأءم ( ءوعمقأةصلعم , 1كقستا 24, 10 8, ذم ةطوصد

 : ععمعمت 5 ةتَمْرَع راو 1121111 28, 1 1 متعطغ طعت طنءطغءعرتد , ملأ

 1 2 دك ل48 8[ءاوألر قف ؟ءاءاطعمم ةزع طعقؤءطعس ةمالغغم)ر هم ءعلعص 0ععم

 1و4 25614 (لهطع» 0 رارخ ود 7) حك فطمتكب عدت ةلتعاط 0. 2. 016 262 ءزءام دمع
 ب

 افا © (هزوع. نمطعوءطمتغئوم) همه عال عتعطغ جمعط نع قمع 0 201

 ١ م .( مط 8س ومع منغ افق 111م6 ءلاعهركر لكدساتق)ر,و 6 ُُك (11 هوو ةان-

 00 . 8ءاطح» علقة ءاععم) اعرب وعمر 0قهمو هه 5ءاطخو لغم طصتغأ مست مع" 5 ط6

 . :طنع 8ءطصعتلعم .ءنلعم هلق 0ةدص ععمعاطت 1ع هم زم 01 مدع 8تسدت نطغ

 1 :ه موعط هزم ععان ءملعع 8ءمقعاعوز ءطغعممع ةموصعص. ةص 01 ءوو» 5[ه116 1

 لوم طقم عع ]عوعد م ءنلعمر 0849, هطاموطا]ل عع []«طء"عدصع 0ع 86-

 0 11.11, 160, 2. )2  1.161, 13. 3) اكهيساتف. 4) 1171 زم لعدص !ةتقع 8

 2 ! هلق (كومعو م. 319):
 ىآلءو كءاتتج عم"لك5 حدف 8[جقعطت»عأ# 5ءطصعاتلعم كتاعومم' ةانع تدصععت 219

 2 8016 جدتق لعمصص 5 معمل اعاتصلعم 06هق3 0'1ه0عو 2س ءنعأ.“

 ) [عقستل م. 865, 18. 6) ذط. م. 619, 6. 1
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 4عمعدمعوم ىقءطقسأ“ همه ى0ةمصقكب ىمءطقس عد“ همه ى0ةمسص هته عطعص“ ذدص 4 قز همام عن ْ

 زو 2قةممطعأت؛ ه1 1*ه]1عع معد ةمقاعععم ق4عاعو تاععمصعم !طعطقعغب ق هوط

 ىماطآ اععامعسم 2561161 تصغعتنات ءععص اعدصمر, 0883 016 5ءاصءم10عداطأ10همع اطعطءأأق

 1ص هععصأا1 ءطعم ةءاطصت ؟لعدعت ةمد» تك علما عا مدح, 0دقو تع 1"[1قعاطعسم هقعط 0عص

 معءاصء10عم طتص ةزعاط (لععل11ةءعصتع) ؟ءى0ةصصخغعت. 01 اعأ عع ؟ةعمعر"عد 86-

 طقصل1 نصع 0عةءةلطعم همعاط لعرع طآوسم عت 00ءدع حانت" 0عنع 5ءاطا ءكاوذعاس هتاف عك عدلا

 مدعم, طافتط# ءدياتوا. دع طولعمنفع دس 11هطدةتدوطعم لمح "نم قامو

 ىاطقس صم عم < نص 0 را هدنعاط 11 ةصحتم ءدنص .ةعاط ةرتاعم“ هم0 ذصم ةسسوط1 ةءطعام عفو ىقعطا ةععطو

 عءاطستةلعم طم6156[[1 8 امو حرم ةعقيم“ (يتبرَص اذا ةديدشأ اهلعجل |

 ةعقيملاب) 120 لقصم ,ىرةءطقس عمك ذم طعاقلعم 5م:ةعاطعم 22 ةاتعاط هدد

 ةعءاو يلع, جانو ةعقيم ةعاطوأ تعا مزو0عع لهممعاا ةتعاقأت لك هستسع 2“ نم

 ياهمعو» 5ءطاعت 6م.“ زك دصسسمع ة5ءطس وضل, 0معوم 1كهةمسسسع هععاط

 قمم نص هتك 0316 8ءاطصعتلعم هماقغؤمصلعم ةعام مماتقذر عهط ةور ؟مءعمص ةتعات 01

 عوموفعم 2 ةطووت ءيعم مممءعطغعم , ءاعصتدالو تع 0ع ةهاععصلع (!ةحيأا-) نه

 ((ةةمطن ة. غلض):

 عطاق وهو هننم ىف علض ىلع هبر برجا فيسلا لمكي لَك

 ىآادوو ةءطخس و0 لم ةكدمص هطل ةقطقعأر

 17171 ةزعطخق امد اكهصممأ ط عروب ةطنانو

 717717 ءز1 "مزج 0عرع اطعسسصتعم آل ةعطق

 الرع ةءعزسع 5ءطقسأع ءطتقان.“

 رجم نعال لعدم (عطانقتتعط ؟هم لص 1 ءاعطعو مصنع مص 063 :!1ءطعم 1كم طق

 ةعزم ععدودعأ 5110, 0ع (© علمصأعع هم ءامع طقم ءداقتت ع 816عاتط ع 205868ءط]10ةةعرد

 زؤر سم4 جتقوعضلعمب ةسعط لع ةءطسءضلغمفتم# ن ونلأآ ب (لعمدص قر نسل 6

 1860 امكانات عع 60 ايا 0. 8. يك ءطختو عل ةءطصءع10ع“ ةعاعمسلعض. 5ها1ءطغ اكاتم ععد

 اعمدصغعم جتكماعع ءتمعرع 5غءل1م ذص (نطقهاع؟ جادلطسمت8 © 01ءطغ ةتتعط 259 أ-

 ةءطصعأز لذ ع ةولصر 56 مهعط ةطاصسوملغ (م. 33) هماعع لعص 821106 قمع 5كلقص عع

 ا) دس. م. 201, 61.3. 2) خشم, عونهلعو 5ءطق ءتلغ, 1جاتفعم0 انه0 115 ظ

 ااوعطغ هل. 8فطتءطغ 1'. 11, "ةءحبأ.
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 13 عاد 5ءطدو 0غ هلو ععطمععم نمل صتأغ ب61 ةءطقتتوم

 «ةرة ممم طعوواط ما عاطعم تسل.

 1 لكانمعو 3 0 عرص 10 طلو جدي ءاعاطعمسم 118 0مم 1نعءععمو 7ةا-

 ا ا 0 0 ب ما. 2 كه ةهزغإ 5 0 0 016

 , 0عع ةمكقم# : 06مةءاانعص. 8 02 10 ةىلعاقت"أ : لست

 ْذ ع 5 1 ل هعب قسي 4 ىءامع ]كتم عمو ءاعطع همعط هتعطغ ععمقصلعأ

 5 قم ىءاعطع» لمع 6متق ممعط هتعطغ هند ععلات عا ةا.“

 01 ل16 1"ءتامصع 101ناع عم 0 06و 5ءطخق ور" غءور 9 ءاءاطعم 6

 »م نصاع» لعن 0 هاَمْلا ى قدم 7] ى0ه5 ةءطصسوأعلغ متملكأ 717 جفووس“ مورس

 066م.  (ءادة ا[ عأ ملم ب معمم 11 ءةاصع 17651 عزمها طلقات

 قيم ه8 اا 87 يوطععمو ةصصعطسمعم 031عر ل مانت 5-5

 ةلعمب هتعطغ كتم 1؟اقعطعم, ةعمم 8لهغةممططت هدأ

 ' عمطغ هانم 817 جفدعت, ممتع 016 5ءاطمءز0عم صاععم ههعط 11ه عم قلق

 صعطعم هز © ةعءال1عم, لتع هس دفع ععاقوعءطغ لعص آنفا.“

 ::61ووفد ةدعد ىز10 ةهمععوعاعسر 0هقذد متعطغ 035 عقصتمع 5ءاطعص ملغ, هتعطغ

 ع (ىععسم هغاط اة ءط 06 طامغو»ع '1'"طعتا قعود 1كتم ععمأوص0عو)ر همعات ا 00

 + طوزلعم 5ءطصءعزلعم (هترغشز ععئقماعك مءملعوز تع 1"1ةعطع طاعتطغ عم-

 لوستع 57 طعتمت 5ءاناقعع ؟ءدؤوع ةعا هص0ل اععامع 8ءاتعطع عاعهدحص ع.

 3 115سم رصتقق 038 ق4قضاؤوذعم ؟ءماتدصلعم عع عود ةعلص ر ؟0عأ

 + قماوم لد مطعم طلالعغئعم. ؟هم 0عمفعا طعم مت توي 016 عماتسع [ةعطع

 زنط يسقطمأ قدم ةعص قائم طمسصو توذعم دنع كمععط 1خمممهطقمت

 1 لو سزتع ةءطمم طغعصغععاتو كدعلعر  لدقذ 36 1كتمعو ؟هص بلك راسل كنلو

 111 1 عز عارذ هاةمعصس عماتسعم ا[ هطاع عاتعط. ةسعاط مد لعص (ةمقغعععم)

 عدم تنل ةسففءطات ءمواتءط لزعووع 1"دعطع ععلفعط“ 8ع 81ه( عموططأ قا

 215 لوعمس 01غ 6 (هرقوج ةرضدخ) و ةص معمم 6(85هل16 ]ةفدا هم

 لعو قطع لتع ا[كلتمعو مكممعملعم 81هغ65 لقستغ ةمداعهماتععم 4:

 ةدسط. 2) 61. ه. د4. 9, 83. 3) 81ه. م. 304, ؟. 5. 4) ذطء م. 22, 9.
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 ىادوو عماتصعو 0 ءررومل لعل ]رعطعمقإ]ددأ 720 ؟ءخ0ةهصاكغ لعص انه

 7170 دمك ةرصعاأةءمقمان "عد 00'1عءود"هغط جان مامطعال ةءان1 2.“

 280104 ءم0عص 016 ]01ءطغو» د ةص معمم ؟موءطعمس ا1كمط] ةسامصعا"أ ب 0

 ملطسطغمتت 2) : ظ

 وخان, زم ةعلص ةءطصس كلن, طقعأ لهم © ءطقموو ؟هم 'قَقثو [تدمعئاعم طعنت

 آلآكهطا ءاصعم اكمطا, 50 كةفءاط هصق ]اعة11 ع, 0ع ؟ءالععف متسس ءانطت اق.“

 82104 ةءطعتم( هو ةطصعم طصتغ 1كه011عصخك ةموع» عمانقملكغو تنص هص0عععتن 101 ءطغأع .

 هدعأ) : ظ

 ىاكاط 1ه01ةءطغق, ععمسفماعك ؟هدح ةءطصتعم ذم 1ملتنص طدمتغ 18011.“ 1

 8[هغءمعطاط4 هعمصغ ستغ 18 ءاعمزءطغ هع 05ئوو 1"محعطو 0ع [عكتموو هوم هوا

 ىدعاط م 16[1وو جسق 1'ةعمر رو هع اصلع )4. خسف هع هطتععم قت عقاطو 11م

 اطق015 156 جه ةءط]1 ةوووتر 0هق5ذ هتعطغ 0316 عوصعفع آ[كاتمعور همه لعام دانا ص طعنا

 06ةءاطعم عماتس هصوععادتك عد 81.

ْ 5 1 : 
 اةعاطلوممد 0ع 82 [ةعمدتنوءعوم طوعص0عأ 98د, 0106 2716 ةتتف عدن 701*-
 ا

 29 ا ا ا ا م

 6115 ؟هوءطعم (ةمئاق هيلع بكحر).. 2وم ههمغومونع طعنا لم آكلتسوءر هاك

 و
 ةغءطعملعس اة:اعاةصدسو 06و 71 هدناعو 9 0 جم هنووطعم 15, 016 ا]كلتمعع صتتغ 0 ردح .

0 ١ 
 موماعطوءنن 0ع 113 ععقءطما وص ؟نع0عر 1 ردايبسو هلعمانوع تهد لعن اةمععصب

 ةعطصقاعم (ءواؤوأغ هو طعصفممأز 0مصصتغ لعد 031 ؟ةداقتامء, ؟ت10عم ]لكانت ععاعطعال
 وم -

 (ةربعش ؟ءععم زططع» ةعطم]1 ءطاعءعلا طمتغ © ءنوؤءماع ةدعم هنت ) 7011 11862 ب كتاب

 ةسفط مهعاط لعصص لكفسصاتف عمص ةزاطوم - طتمعتموعقءناعا. طلوع 0دتلل, ع6 ةطصح
 م 0 -
 . 11هط ةيئاق“ هلع مثاف (8ءؤوؤؤس 5. اجسصل 151. 111, 69, « ». د.  '!'ةنك11: امو
 نه قد هم 12 3

 مئاقب كيوي مم فيس ريخ, ,ى؟1ه5 مانام لعدم هأه ةءطك؟ عت هطصع 18 7“)و |
0-0 5-9 

 ءف نم 0

 6ةزع. لفرع 1*سققر 75110 طصلغ هد 0ع عع خت هقذاتم ع 2 0 ععمدوتما. آم عافت وطعم
 5 7 0 حل ف ممر

 مزصمع 7 ننعم م"ةعمدسأ عقاب هدفا: ضيقم (هدعاط ضبقم ن0 نضبقمو 1آخوسصاتق)و

 هع. 806116 رو نمل وق ىورمتأ هادف ةموع/دمدأ هت, هد ةءطخو و04 نه

 1) ©1هدوء عاد 22..:8101, 9. 2) 2106. م. 305, 7. 8 نأ, 01. 3) © !. 2. 1 22

  226,-19٠طوس. 82, 2 ؟. ن. - ةلدماتس م. 7, ؟. 21: 2104. 118, 11 5. اتيؤ )4 .9
5( 1] 305 
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 ١ 0-5 اا. صبانقم) - نم4 نيك (11نو .١ 6ةمط ة. نغض) رز 1م عت

 د 70 ىشغ, طءلءناعوم - هنو. لمه 18*ءا1, ممصتغ 0مم 0348 (مدعط

 2 السمع 016 8ءطعاأ0ع) انا ءممموعس ؟تتنلعر ته لوف ةمط نكن ديفا

 ]1 قو 1[كماعمةتاع8), ةئمطغ ةرتمواعلمعطتمءعط ةتع لعم 6ك ةطوعطقسمأ.

 16 لدعم ماعاد قةتول نعد 2م0ع4' ةزعط وقح ءاصعتل 1كم 25256116 © 016

 1 0 4 9 : 0 ا عومم لمانألا هيلع ثيص ام ةنم, ىووو موو سصوندو ظةموو» لهجوم

 و 41 يطمطت» عمقلتءط همعءاط مع 06ه ممعاغم 8ظءطقصلا دمع, ؟ءاءطع 8

 نيس لقص#) (0ة؟هد لقي 591 ه7 ءموءطصت أ 2 دم ةثءط وم 1

 ءاد ككدموز 2. كمع مماتعمع. طتع ةوئوعع ععقوطمط , زعمه عطقعم ةتع ةطعح

 ا 1مم 0606م 8ءطصعتل عم ةم[م1عفعر دمتأ ورق نات هل عم عم 0١

 ” كيل 1"1ةعاطعم طءعلتعمغ6 محدص ةزعط ءامعق طم ءزأعم 5 طا وز 1618, ناس 1016

 ١ 1050 عاما (ةدوطقتل (ة. بشخ) لعدد 71 هد6م (ح نيلتط) طعا1ءعا, ص

 لت همم ذم 1[”معرامعتو لرعرعتعمم 501غ, 020 ه8 156 هاكعمطمت» اد 1غطاطنو

 : 5 ]وسم ةدعار 0و9و5 0165و 0م ءةامص هوا كانا 1 ععقءانهط.

 6 5م لعم ةدعععوج ةءطقسأاع مممص هنثأ لعد 917 هام ءدع ع 7761 ءاط عفر

 0 ”مومعولو يكقطمأ ىهعلعر ةطوووتءطعملع 1كءاقسمع ععقملعم طقأف 11

 ام 0و 8ءطقعأ عمم عع 8ءطصعتلعم دصد 8عفمم 0عمعد طعمعا ءطصعسم ددَحر

 ُ  (ةسعط 016 1. لحش همعاعلوط زم ظوعدوع هسك 016 21لعر هم اكقمتأا

 5 للمؤم قمر 0 ءو زءلمعط منغ الج يلعاقمأ مذ" موه نسل تذَحكَش

 2 < اذا, شرف ومص , 1مقماععم 016 5ءاطمءالعم 050ج: ءاط دم آن ةصصطعتا 213-

2 

 هادا عا فق سم0 منغ 8ةءاعوزءطغ هس ذو ةمأعمعط[همع اهم 1004 اهم 0

 2324 و م 0 1 7 د 21و

 280 لضعم (80186 -< كاضتعما, ةعابتل ه0 ةرحصمت ععق 117 اع ءءادعر طماغأع156 عققعس

 زةمسو ععاقلا]6 .ءنلعم) ةمال1 همعاط طظعتفاعع 20 01. دسعاط 016 560 مطتق#ع

 معاك "لن عت “ طهطعم ( 1عءرتأ. ظرع>.). )2  اكفصستا م. 244, 5. 3) مط

 ) 1[قم» 22, 4. 5) ةمعط ؟هدن يع عم لاتح؟ عام ا نك 0 دن
 و نم

 8 0. 5ك م. 158, 0. 6) ةمصقأ ةدتعط تيبص هصل نيقر مل. نا ه1. .0عص كم

 م8 طق عد ىاتوءطصتأا هتف 6 ةسطقت# سما ععاطعت1غعو 1! ف. 7) (4ةصطم (ةطحت 2210)
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 آلزو طعزلعم !1ةماعم ؟7ةءدوص هعلوعم , لهقو ؟ءمعطتع 8ءط] علة ةءلصع 00

 رمل عمر, 0مل اعدام ععم لذع هطتعع ىصمحطسوع, 0585 01غ 5ءاصعألعم ملغم 1

 ءامع 8ءطقم ل1 سمع مت [[ء]وغ 01 عمود ىسأ هد آل[ باعه عد ععس ءاتلاتطا ال.

 ةيودتع. مةم0ع»ع خسدول ات ءاعع ظاتن' 5ءطاعتاأو تناعمءنعع: ه) طم كوم“ ا

 816, 6 7. ت., 156 هلم ظزدعصر, 0ءووعص 1 همم ءم0لمصمع (ععععم 036 18:1!ع1 قم 2

 0 1هووزوؤءد دان ؟0ةأثطعم 0ع 5غء116) ةملعو ةمععوعاءوت م10: ه) 181ةةمر 60 :

 سصتغ صمم لثع ظكدسغ مدهااتس. 8) زوم عم ةءطسطسةعطع», نس آعلع» 2

 .ةرمم عملت عم. 6) ةلقصم , زد 1حهساتق ملأ ىل1نقعطع]ا“ ءعاعاقت[, لعرععم ممقص هذ 1
 © كر ات 0

 جاتعأات تاتتع يدعم مهد عدو طء0ذوماو, هك. باقبق. جلابنسو 5-5 [تدم؟

 عدد جسعاط انهمععمةماامعم عقمعاقأأءأغ 7 م0عصر اك ةدطاقق.

 آدهو 2مازسسمأ ع1 83 هذ 2 سودم مآ سوادم7) 0مم 8ءمتطصعم 069

 8مطسو نلغمم قوسصتع طفلس طماتعوم طوول وطمعأ كبك (سودملا ٍلقيصلا بروض

 ال رك نيستا ىلع), 4 زء طق عاععتغ 0هق طواتءءمو ةءاطقغ الج نس (سفقنو 1

 بشق, 1ه]ووملو» (1؟ةقع-) 57 ف :!ءطسصار لهمد طتوعدسك عمموقع 8هدعاولا "رع

0 0 000 06 772066 
 بد ه8 ب هه همه

 3 طاقصاععو هيي 0ءةدص '1'ةهزءطع ديف زم . ايهما 11هم0 ءم اع عصم ِ

 لدعم ةءطا]ءاق عم, نماعت' 0عنعم آوت هق ةعلسعم 61902 عقول 200.“

 1هم ءة5وعمم 5ءاطخ؟ ه١ 0غغر د 0-5 1م 1"ه1ع6م 0165و 0م 0 طلو

 1و1, ةدععم 016 8طلعطغعال : لاقصلاب ٌصلَخْأ 3 كلذ لقصلا اهَصلَسأ#) 000 طم 11

 2084 ج01 016 10 ةطم 391: ( انا 8. كبر: ةئاقايبقع) هنبيشت ٌتَصِلُخأ 3 لور

 سم0 لعمسة ف. ة5ءعلمع» 4مطاعتؤةدمع ههعا ععطق»6 ةمعط ةعصصستطمم طتوضطعت, 1019.

 6 م. [مصت. 45, 9 (5]وسع م. 49, 4) متغ ةولعاسم ؟ءةعطدصلعص. ةصطقر 10117. 6 .

 1م. 29,606 (ةاوصع م. 38, 4 [1. 16, 4] دتغ لعص 1آ2«هعاككعطاع» ةدصطق), ؟هدن 101 -

 ةءطل] العم 0ع 2؟ءتلقمتامع دسك لع 5ءططعأ 1[ ءأط ل

 )١ 1ةكقا. ه. 3ث. 0. م. 119, 7 ؟. 0. 2) [لكههطاتق. 3) 2850.100,15. 4) طة

 م. 796, 6 7. 0. ها آبهصع 1, 18, ا. 8: 5) 8فس. 8, 10, كأ. دس. 61.338, آخ
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 6 تايضلخم, عموم ةءاقأع 8106. م. 339 ؟. ة. 101 ععمل ءال-

 1 مءوعطت ءدعس متل: يكذو ؟هعاتعددعم, طاقساع ععاعوتر 016 11 ج7 عمق ءطصت ع0عر

 11ةمل ممالعم 1[هموعم ىدمعم.“ نم 00 0 يوم
 هةر ب+ج"تد

 4 2 1 ٌليقص') - ما. ٌلاقص* ل - سواكن ةنعط يعم ) ن4 11م

 7 ًاللقصم4) م0 ممذغ طءعومرد ل نعيم 8و ةطصصسمع عم ةءطصعت0 عم نب يرارغلا ٌلوقصم 5١

 رارغلا لوقصم) ه0 عع 5متاعو ِباَبّذَلأ لوقصم 7): لقص 9 131 0ع

 ١! 16 دهم 000 06و '[تمدم 6. همتقم !كطقثا. 1 ءطغ 80ءدغدصع

 لبيقص طقأغ ةمعط لييفح ((؟ةتط. ة خرص صآا)٠. ةنمووعملعمص ععط ةرععص طقوعطع

 ل اقوفال اح: قّلخا 10 (عععاة[عأو هداف فاص 11 (ع]قموعمل, مهآ14)و ىفاص

 212 نع11ةةءاطغ ةصعط ديدشأأ ءام نس عمم عاقصتعم0عصص 11ةومر هلو. 8

 1 لمص 0و 13زةومو 13*)  ركقستا م.524, 10 156 0316 هااونه 1هءاتم لوقصم

 غلا. ]عم ظءوضلل ةاعاوعم ينص !4) انك ا[عدصقأ "ءاعطع ىحأغ طاقساك عع عا

 7 ءلممنم عمغ ممالعكر . صتغ 0عم 1 ءاب مده مع 0 نا كيرف 150 عم

 عاق 10 8100 كرقلا , 8ءسوعملغ لعق "ةطلس للهط ط. مقحقطق. ةمعط نيد 1

 ل1عوورد ةزمصع ؟هسص اة ععووعأر 16 7مم ءامعا» ؟عط]وععأءاعصر ة08-

 ءزءطم ءانعم ا.

 ررزع ؟"هدماتعات: ءطاعءعزغ 04و 5ءاط]ءأ1قءعمق هسا 2هلنسعمو طعوتاعاعر 0388 8

 معرجلغ ةزعط ةءعطصعلل هدف عع ةءطغتلع عتعطعمر ةءعطصعلا عاتعاععم !اعققر قطعا"

 0 7 لآ عيرس

 ايلا ىفخ')
 16١١ نمل ومو هو طفلسص 72ةعاععوم ةمعس مانع 1كوعص آرهمغ طقوم 13

 ” ا كوس. 281,3: 8358, 111 459, 9: طلع. 6 م. ةصت. هت, 9 (ةلهصع م. 49, 4).

 72) ظكحس. 93, 5 «". 0. 3) 8سه4. 50, 1 - )[ه6. 226, 2. 4) اكفستا م. 244, 5.
 5) 8ظدس.8358, 4. 6) آعقسنا م.524, 7. 7) 8ه4.ةؤر, 6. 8) ة-عوصفم. 9) < [ءقصنا

 131, 6.١ [0) ظفسص. 43, 5. ا١) 1ءرتأ. اآرعرع. 12) غ5 *"ةمماتا .١ اكات] 1.

 . لكموعو. م.4, هاغز "خم. ل10. عل. ةرص. ؟.ةّذز 854.9, 2. 13) طمس. 64, 265 281, .

 اقل الار. 6 م. مص. 8, 10: ةططاحع., ظعصعتاعمصععمو م. 93. 15) اكقصتا م. 131, 6.

 19 ذم. م. 365, 18. 17) طماع“ م. 85 (![ه/204هانززة) ةلعيلَج 0385 قاف 0ع

 . 8ءطعتلع ةهالعملع ةءطح لنك, ؟ءطلعطمكأع 181ععمدعطملارب ةصفمؤعرنم عق ةمع 1*1 عع
 كب طعوعط ةلنعغعم 5عءطعتلع هلع» لعوب طقدتيعم © ءاءةدعطق عوق 5ءطصس ونعم

 . ممن 5 ءةلعطعق مصنع همعط !هوع ص 0ةوعاطعم ةغععاكأ عر (4 هنأت.
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 1116 لمص  ععوءط]ز 8 ةصعم 501 (ٌعيِنَص ا ليقص) فاننا 6م 0

 لزءطغوعص 01+ لمدنعط 8عئطسمع 06و 8[عاسصق هم طمقمعءعت ضغطا 6م 8مم 0 1

 8016م موعاتعطعم, ةدصفا كعصص تق ةزعط هس قمعض ععاولا ةمعم 1"نسععص طقصقملا 1

 ]نور 6 ءطعوسعط 06و ةءط و065 ؟ءعامصواع لع طكمص تع وع“ ]تماس

 ععموم »عم (0معء2ه1همعم. 82104 510 016 5ءاغئعصطعتا؛, طه10 لتع 1كقسق عام

 0ءموءاطوم ععمعاتطسغم زعم هعاطلعصص هو لع : 121 ءطغع» 087 ةاتك ةصاع همم, 01 170

 جاتعات ءطاععز6 06و 5ءاط]ءأئعمق ه0عم ةطع» لعد طقتق ععم © انهم عط ةكادو ةملاعق

 طفح و "جمطعاعم. 1م 1ءامؤعععع طتصقتءطغ اعوصم طتعتخ 06م للذوصتع 068 5 تا ءسلق ٠

 06و ؟كسد» ط١ ؟ةهط06 مصمل47) ُدّلملا (035 5ع هات عطا عع) , ةهمععصتءناعأ ممل عم ١

 1مم تالعمتف ©) هدأ ؟هم ةءامعسم 5ءطصعضلغر عق بيتممعمع ةزعط هتعطقب لع طاقضاك- ا

 ععاعوأ هلعم هم ةعتم. 2250ه !ءطمتل طئصعءعوم هتطصغأ7):

 ىا1ة1م 5ءو علف ؟ءمطءاتامأ 5ءات*ءةءاعوم ةزؤعاق طعام تكن

 ةه6ءزعغ جا وص ا[كدصمأا 000 م ءزوذ 5ةلقسقب

 ]نووم )6065 1'جعع5 7510 هو معان ععاععأا

 آنم0 طءزودؤ مدتغ ؟”قءارعسم يدطص 0ع للقسم نع 1121م1.“

 معطماتءط متل ذم عم طدصقفد؟) مهد كمعس 5ءطصس وع منقل كدر 02 ْ

 ءو ملعطغ ةمعص هع نصح عد هم0عععم , ةهملععم ةقعاتعا هدد 1'عقصلاعع ععااتطت ظ

 ىملع, نص خصص ععوعاتا1 عم جان ؟0»6عم. طرود 61088186 انعم عاناعت اقع : ْ

 088 1 رتل لقص ةزؤئءطق هص 016عوع» 5غءا1ه معاقرجطم1ةءطر 0 عطقط هم ل

 طصقتنطع دمع ةاطقعر 1 ةءاغ جات 60مم. 1288 14 متعطقعر ةالعتص لكتع للزعطتء“

 1[1ةطعمد 1812: مععطءامر نهم0 لوتس 196 لقص ةطصعم ءود عمم.

 لدا و طظمص 01 نصعع 0عو ططعصعدسعتطو ١62 ءاءطصعأ لاقصلاب (تَدِحأ) تداَح 7. ش

 ةعءطخ ن0 لعام هدأ لاقصلا تالت 5٠١ خنق 03 ءاع عب اعط جابت 11 ءرتاتوات عاد انت

 ار اركفستال م.181, 6. 2) 110غ. 226, 8قزو طظحص.م.459, 9. 3) اآعمصف. 4) 1

 6 م. 1من. 45, 9 (5]ومع م. 49, 4. - ةىعطم]1 ءطعج (©؟0مصلعع 1ص ظعماتي ةاتك 1]211-

 ةماغدعم, 016 تقطصعم 0عم طسصلع جمسص ؟ءنعاعتءطع 01ةدعم. 5) الكقصستل 0.190,8

 1.61. "توا. طمس. م. 94, 12. 6) ظآفسم.م.259, 8. 7) 1ط.م.94, 12: 8) 0 :
. .5 .15981067 

 اا ذيل



 0 طنا ص:
93 :. 

 1 0 2 6 0 حاشصو جمعا ةزنص عاع0ل هءان أ ةءاح 9 و 00د
 5 ِهءء 0

 نا 6١

 00 مهعا 1[ةلجوؤمو 7. 21 70م ابرغ 768 ءاط1 0683 متغطتم اعةصص

 ١ طافت ) 77,1.  4ممر 1[ 5 1[كمومعنر ءطقخ ةتكر م. )2 3

 ةوعإلا قصمغعط. عرعر كاونعصم م. 221, ص*.1502. 8) طفص.م.129, 19. 9)

 ". هقر 8 (ةاممسع م. 49, 3)ز 8ه4. 9, 2 1ك. 11, 165, 16. (آ3؟طعص ط. 20

 6 0و لكهتف ط. جاءطوؤتسرز آك1. 111, 48, 21 (8ءفؤؤرع ط.طتتل) ع 8[.

11 
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 6. 8070776 0“ 1 بط 2. 1دو 034 ا1ه6 ةسعط 1

 لمرع [رقص2ع2) هما ةعص سس 3 (لكق سنا م. 399 21هن6 “٠ ظسلع6

 0مءالوعاتع عاطعدصعال همال) ةءوومعأ 120, هم 111 طحقص قم /

 ةمدوعموم م 5متامو 06م ةءطحوسو "لغو (فيط)“ ءوونءطعس“). طا كشف باجل 3
 00 با

 هم 06م عممم جال ععصءلمع ةزمص 5 ءطقسأع )ةع0لعت» ةوعطع“ طهنوفاهوعن لك ذ بش

 اك هب ةردت 0 141 ءاحح ه1 155 طتع» هم لع ؟هعوس ععوةءالغعم هلق لمع سس م»اتسواتءدع ١ ا

 8ءلعوضتسع ؟ءقاهمطهل عم ”).  ةسف ىعاعطع» تع ةطاسعوم طفت ةووعم.  ةركمءلع

 مءطتقعط ةغئءطغ هو همم ؟ءعئاتعط اند هر 5ءالاوعقذءالعر 8ءاره 3 309) سن ىتامُ

 ىبطلا 7” --.6) كح هلو ةوطرسمملع ةطوطحمسمءة). طفطعم ذقغ ةلعمص 1

 016 7 ءهرماطتم ل دمع ةابظلأ نع مقعاذءطر مع لكلا ىلا :ضعبلا ةفاضأ هلم: نك

 14316 0ع اية ععصفعط هلأ سمتغ لع ءوعمدأوملعر هدا 59ءاعطعلتا هزه ةزعط | 1

 ظصلعأر ج180 : 016 ةءطقساعد 5ءطخ هت ال ْ | ب :

 قادو قت ةئان ععطمونعطغ تعوم 77 همم وعطتصلمصع ذه 1هاومصقعس 17

 ((6ةسط. ه كيدز : 1 0-0 0

 5 دال كيوت نوب د تييسك 0000 ةايظلأ دح ضو

 7-2 ؟جا1عط دم لع 5و لغم 5 ءطصعت ل عدو صقغ 0غطعط 1[ ماعم

 ةعءار ءامأ هلل ( هجوم 0 1'ع250:ةعاطعر» 1*عقمنل 836 3 مهم“ يلا نب
 16210 (0عم ؟ه11ةغةملتعع ظاودصتع 156 مهعا مس: ناومع نب نأو 0 ّن 1 ِ خ6 سنتا دل ع

 0 نب اش نجر ردع لمع ةطص 0و 5امسصس عقر هنأ 59 ءاعاتعات يدي يل
 نتن نن مت 32

 ىرماط وعون مءللكع ه6ه8ع“  عمعتعاع ععققط»ا ءناعد. - فيسلا خبط اءمصتسغ 4

 نامابسالا

 ا) دس. ©1. هقر 18: 1عقسنا 66, 11: 2) طفسب ©1. 48, 907 11هلعوقتم < 58
 در 8س4. 107, 20. 4) 8ص. 01. 45, 19 (2. [ةعاقنستمع)ز 0ةهقمقتأو 2. عيفطتب 2

 فنك. م. 128, 3. ةسعط زد هةمعصب 7 هلاعر“ 00160 كات 1[ت 17 هقع 2 قةللعمسمتا

 وم طاقؤةدلدعقالا م. مومو هاتأمو ءةمدصل ع١ ععوعماتانععوؤئءاحغم , 10 قت ساق ْ

 ىدص هءطصع10عم هس هرملزكمعم“ ماع مد ءاتسعم اعقممعم: 5) 4ىدتزةفأ ةققاب 2م كات

 طعمعت ءطمع لتع 5(ءا1ع, 0316 هتعط ؟نم» 1!؟معع» ةمغععطقلا عد 1طعتاق وق 20

 طءقملع (طقفص. 61. 48, 20), مع اةكطعلقستمعو ل3ع مطاط ددتغ م م 8

 10عمالتقعط 1م. 6) طمس ©]. 48, 18: 7) ىلاتأ ةةطمعود ةعءطصءل0عمك 1[قستل م»
 661:15. )8  طقس. 1٠ م:(52513:: 1)9::م::481:11911 591 8ءادل ا 1

 هن. 0و عوز وعصر م. 5. : ا



 (11دغةلعقسا)
 مما تا 2 4 مسيح م 0

 و 1006و 1ءءطع» لولعسر, 06 عموعمات ان عنخ ةقت.“

 ْ ١ لذو 1"هدص ىبظ متعطغ عمم 6ةحط. ةموععكتطساز معان زذغ 3 ءوعاطف

 0 قلططعمتب ( 1 مرتل 1. م. 96,6 7١ ت.), 1101.1. 5611.86, 8و

 ركرلامع ةعاطق6 0. طن 0مم هطععع 1"طعت] 0مم 8ءطخو ه"0168ر نول ءطع» تع

 01 دع ءاموو ةصطعاتأب 6-5 000 جمعا ندع 1ك! معع 00عام
 9 ساس

 ام 1 د 39: 18و همة[ هدس رز (1كمهم14) رود هبرض

5 

 10: 26 لع]1 07/8 ١ 0ع"  ةدرعوعز»ءامر» كماننمع بابذ1), محدن ,هدتص 5ءطخو 045

 قزممع ةصعاط وق هر عر ةءطقلعم 8مزاعع ةمعق )ءلعم 1آ015ععق عقد

 3 ا 61. 48, 19: موه 0ع 1رممعو طلع. 6 م. 1. قذر 18, طع 6ةصطم

 ْ 17-0 2ةطص اهبانا ابش 1[ةرسز1 م. 286, ةز ؟هدص آه معا ب هرفظ بش ىمدي -

 9834, 12و 70ج 8618و ىَقْسأْلا نبش و قاند متحقفم ؟؟كما. 6و 19)

 [14. .ةق, 6 'نن. ©]. - 3106. 113, 2 7. ن.: 127, 10 ؟. 3. : 9208, 1.

3 : 
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 2216 06د الآ عام مرحه طح امش ([عةستا م. 210, 14), هتعاه مط 015 ةرداب 6

 12.), كعب 0ق5 8 عم

 8 0685 51016٠ءوعاط1س ءازطسسع )0

 ]رزو 8ءوعءاب م ءلاطدصعر 5 ءاعانع لعصم 5ءطخو تلم 5ءااعمق عال ب 2 طل

 س10, طوعطتللا معة ءلاف لتع ودعم 8 ءمطعتا عع ؟ءعانوعم آكل1586, هلل

 وملاك زطعع ةمقدععم«0عمأا طعم 8[ مامع مح 0 ءارتجسعطع. 80عم لعلم ةفتاو

 هععط لعصم ةءطخط م06 طعتوععا ءونع كلدسصعم هلع ظ؟بماخط عاقب 016 عاعاعط 6 ١

 زد لعرع طوموزتو ةمطقغةمصنوتتا هوعلعمر اطعيعزءطمعغو ةطعئاف 0سحنعط 11ءاقمطع د

 تمل ؟ءنعاءزءطعر ةعهأ هو 0عو 5ءطغضءضلاعو ممتع ةم0ءنعم 0 هله

 01ءوودع محتغ ةاطسم, ؟ءومةعط عمات ءطأ '

 اهم ةمصقعاو6 لعم ©: 7 0عو ةءطص ء»لغمو ةصطعاوموأر قو 581 نت ها

 ةمموع وأنعم ملمع جدع ءا1 عد طحآ[ ءامعت 5ءطاسقدةأاث ع 56 00 ةعيبك !) مم

 توعد ه0ع»م ةزاطود 2) موف ءانعم , م ءةاعطعق دهم , هقعط 06 نصمم تتم اذ طعم 8و

 للعرس أذسصع هد 36 (8ءمعوتماعا , 81ةعموعط ءمطقتمغ) جو ةنط]ت ءةوعمو ةأعط مهيد

 ه0 اسعءا1ةءعصتع هد 0ءعماععم طقغ. قف لمستع ؟ ةوعطعمع 500- تلقلع

 لهم آظما اد ءغمد: للقم 3). 1 ايو ىو عم 2561 1 ةصعع اهم ورضا

 جدأ عم طعتلمم 11811 غعد 8 ةيس ماكل هم ععردومم(. 1*ةنمع» طقاأم د

 0114 ءادع 18 ءاعاعت لهمع 06 716 ج5 0ع" 50 مو عر 860 اتااتت 84 10

 (797 يلعءدع ممم 1ءا] جمس 8امصاعمهنمعم < فص م عععطتب هطصع 26161 لعفايقلاتو

 لوصتغ لذع طقمل متعطت عاعتؤوير ةمملععم ةزعطغع» نطع. طلةطقغ» 1ع 8من كليصم»م

 1 ةماءطع 66: نقسلا ضاق '). 10 اعد ةيشاغ ه. 06م 70 عم 40مم

 فمعاؤع» مقطوع ءاصلتعاط عدس لع 8عوسعا , لعد 12 مقا 0ع“ 1121 ةمءطصم
3 

 ا) 61.١ 2. 85م4. 94, 14. 2) وسط. 3) دج. 94, 14. 4) ذم ؟"وةالعطع» ف م

 101ععملعمج 1 ءعوع (]كفستا م. 899, 6) ةنئوؤطغت

 ىلا عمص 028 كامغطز ةطدخ 055 ال ةعدت ةوعد ةءطقطأو

 ال116 ععوعطما+ ستعلن دتغ لعص 018“ (.رفسلاب ىلا

 5ر اكقستا م. 244, 5.
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 داَبلع 211 1120191206م , 1785 , 91 عت جمل ةرعور ال7 ناعم , جاع 186-

 0 ق3 وماغغ. طقحمس نعام 038 5ءطخس تاغ بِوُلَعَم 3) 86-

 نطقت همه 181 نعدطقلت ؟ةطععم همر قمفد قدم ةءطسعملا لعق ]همام

 ٠١ بةاذس 0عم اكل دصم عم :بولعم ا (ةطصاعل. طنع 18طقفش عاععت؛ عم اآتدمع

 و 1*”عولءاععام , 0316 5ءطصع لذءع دنس ءادم عع1ءاععا؛ 150: اكَع

 د, ممزأ مع“ ؟ماقعءاطعم 5ءطصع تصخوذ ءاععامر وك 016 5 ءطص ع. 900

 3 ةماعلا مصتغ لعم مص 0ع“ 0 ير ننال 7700, ةؤعطغ 1
- 

 ه١ 634 طءرقمو ةزعط كم طتعسعم 00ع» مع 86د عمةءطاتموو (ةباوملا)ب

 لأ قموص عما لكك لورعحس طعقعدن عن ؟ةدعب ن0 ةهضص 0ع 8

 0 هساوءعطقموأ ىنخلع. ةكدعط ةملععأو» قهمومطو ةولا لَك جانعط 01

 00 ةريعش 8) (3: عم ؟متععم قطقعطصلتغ() طقطعمر, 00ع» 0ع 11 عصتعم

 قيال يزعل مدع ةعاغعم روم لعم 21ءطغعنم عقطصغب عكف. م. 21, 1

 : آد ود 1[*عاماعص عماغ آس ك1ئطقلع 5ةططقت

 0 ١ 263 8 طوب 1 ةملامو, مدن لم 0115 0م: 4“

 1 هم معاتر» ؟عووعاغ هزع ل316 8ءوعط وق عمطعتا عم 712وعر ؟هص ١ ءاعطعتل

 26 8ع عملغ ؟هعدعطساتءاد ةعلصعم 18مخصتعم ةطتعاأ. ؟[نقم لتعم 1*1ةعطعمص

 , 80 196 طلفع قمم 0غ, انطو» 016 مءموعطتع0ءعدعص 2ءاءطصتس وعم ( آ

 3 ةلهأنغو) 06و 182جم ومهأنو جن طعضسءطغعم , ؟ءاعطع طغت نعم ]آ01ءطغءعانم

 هز. 1نوععوو هزد0 0عأ. 1.1225 110116 دع 1861! هنر/749. 1

 ع ؟يدتادففاع قكمعم همر ءانعم ؟؟تواععطن هز ستغ لعم 1ك ةءاطقواتءط

 ةلوتمسمتسل 21510. ظعئات., م. 148, 2. 2) 1ءوتانر م07. 3. 11و 2. 7

 ءووعاطوت).' 3) (نطق]عل م. 268, هطغم. 4) ةمعا ل عما1 01 ةووه 86-

 ع طقطعم. 5) ة4دسط. 6) ة1عوصتف. 7) ©]. 2. ة8[هغ. م. 304, 7. 4.

 بس بسسس سو سوس جسم
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 06ر١ ةمسصعءاوعم 1 ةاهنغأ 0ءعععم ام قم هانعم (5. 59 ا (ة هساندتا هي ثيش 1

 جرد ين "مم [ءرعوع هأم © عزو ندعم نا 401 0 5 5 ععمقسالا 1و1. 1 8

 لا

 20101عع 038 © ءوءطعماع دم ءةمعططم 2ةصقعال طوق مم عم طقاأغعو 0 1 وطعم 11

 لعم زم 0ع لآ هنع طءز ععا :ةهعط ( عد 500 عقم 0غ ةزعط ةمفط هد عمم طق دل

 01 م مهعا قطا]وس وتب 01:5 8 عصد ةناعتمععم طلعاطأ "60 فما طن طاع, 4 7

 هزع جه ععوعط عا عد 10, طعض تاتا 50 0285 021"هانو هتك ءاص ع قفاه "هدة ملط ع

 1[ عاوؤود2 016وعق 101 ءطغءدنط110عو هتعطغ ععقعط] هددعم ؟ءهنلفعم لكفصسز ةلغقتنقانت

 136 ءو .جطع» زصوص ءطقق 50 رصتغ ةاسعس ءللاومفءطادععمفعم 1'كءطع. "خسف ف

 2205 وبش): كا

 0 حيرلا هنن هنن ّق ترجح و ريِدَع 6 ىحئلاقلا تال

 ى0 ءةءطعصاعغ ؟ىمص طقاتلاعت, لعد 5ع عاوزعطر .0ءعووعص آ!'ءلاعتظ

 هةر اععنئعم1ةدحس ععص آهسأ لذع ؟[ذصلع اصلع ةءطخ#ءأ] بتل“
2 

 ا ةدص (ةمطقت# ةمعط لذو ؟ةسفمأع اهينربشأ عاد 01 ءةورم نوع ةمكتط7.

 016 قمحع ءيلسمع 016نعم 8110ع3 ةسعاط هتك 038 5ءطغ علا لمدععط هملعمعث) 8مل عد

3 8 9 1 00 0 

 7مم عع نصنع“ 0عمعس اضع طصلأا همعءأط ع8 قصف عءقسأت ءطلع ع .ةامعم

 ,ةءطتعمدعطعم ١71 1ملطقسعاط هلق انعقوعطع 0عقو ةاعط اعءقسفعاه0لعم جدول ول

 معمص(. ق4سعط 1م لعمص ؟201ععملعص !ءتوع لعق لكهعط ط. جدقاتاع (6ةسط. ة. نسون

 طتاتقو 0ع 1 همعاعزءط ءطعصجقو .ةنتاععأومنأ مكفستا) ٠

 دتهم يِدَعْلُك ضْيِبَأ لُكبو ٍلعاوَن فكألاب تابرتنب
 ىللزئؤ ممم 0ع طكدسل ععووطق» أعم ©, لتع متسصسصع» ةهغغ ؟نمص 81065

 ال116 1دجغعب 1مل: ةءطعم قةءطص ءملأععمر طاقصاععمز هذع '[' ءاعطعق 11 هغافم“ 1

 لدءوص عد 1و6 طعت عم جاغعم آد1ءطغععم متعطق تماتطات ءطر متغ عصمت 77 عا ءءطع 1

 ظعوعط»ءانطابصع ءتص همعدعو 8[هددعست انما( انطصعصر ه0 3 ضيبأ ههق

 261 طعومس 0 ععع ال1 ععممءط دكذعم 0عو 5ءاطخو ننعم ؟ةوموءطمسات طعم. الامم -

 جامو طعس عاعتءط/هلاو همتعطغ هم ءامعص ]!اهععسو تيطتوععمو 50

 ار آلا5.6 م. ][سصت“.45, 8 (5امصع م. 49, 3): ا[هلجقاتست 7. 09 110 92, : 9

 2) "عا. ط©دصشت (!”«دوصعما ة5ممععصسوع» 00ه(. 1924). 3) 15[ه4. 28, 16و 2 :

 4) مقصات نط ط]مصععم»- هلعع 2 1ءئاقزم1 2 ءالم

4 



 ع

 3 065 8معاؤو عد 0عماعم. ا[ عمص فوصل قمع لمع © ةاطعهمعط

 : 3 8همدعن هك لمم ةءطسو ننلغ ظتع لهم ىلكوةطتفعمع ةسممو» 2و تلا

 76 مع ةسلعم 1عدمع ب ها مع لعم طعتلعم 8 ءمتءطصصمععم , ةاتك

 هع علق تم معاعاتع هععمعاتمعاأ ءطعتع 1ةغ. 116 هتك لعد 007

 : وتم :طعاععمصسكب فءطمد ذم عع 110 ج]11خ1عق لعد ' خطت طب 1ك ناغةسم )

 عمر هانز" ممعاط ذصح [آ نلهدتات ؛ةدلتك وم نه 15 0قطظورم ةرتقفعس مع [] ءاحوس-

 | 81103 صك لهق 5 ءطخس عت. 166 ا سك 1ذأ 85

 , 89 ريِدَع ل16 80 ءةوغبمع يكعءاطخع ه"04 هعطتعاغرو ةمعط مم (577 ق8 ا-

 1 (وز 01 عوعر» ةزمم طمتوعا هع(. 2. 8 11هزن6 سمع 507707100117711

 ١ هسو ةءطلف م وغم ةست عمم آانامتعم. 101عوع خم عواتو ةتاصعامسد عم 1911 عدم

 0 17 نع 06و 11ه هتات ةدلتسوم:ةذ) ؟0هر:1عم متم عال عضد 5 ناتكب كل موسم عد

 وذ ١:6 1هووزكأ هدأ دم لعد 81116 تحك قتت طتتتع هيف طظولطتخو 57 6

 ( [ععزمعس 25ةلءأار كدمذ كقسصتغ 1" عدععم لعق 717 عمم عارتأ ة180

 ذو ؟زمتعم ىكلعم زه ةصسصع» هم عع0لعدأ عم. ةلاف ةاععو 10 عافطاأ

 6 لعم [[جسصعم نيقونلا 5 3٠ 15 1 هعأ هةطعر طه10عق ج19 8 عم عطتق هنت ع لت تع

 ةيوعاطعم اخر ءاطعاماتمصع .ةصاعم (ةقدعم, 02 )ع0ء 81ءعدمع 0ع 5ءطاقس ععماتستو

 ١٠6 هم 5 ثطتملممو هم 21 ظكلدم (ءازمق تماعمر ءامق ةهطعم) :ةموععقءطعم

 16م 1عومس ةلقم : متع مده كمم ماتم قصت ععم 1رامتعم. 11ةوعم [خصصعن

 رق معو وملك 0عو ظزءطععند ة[دنلعا ط١ سس دتات04), ىمص و ءاءطعس

 001 ملل 20117 مهو ةزعاط مداغ ءدط 5 ءطخب مدل صحس ءاذ

 5 دعما ءطعم 1 عمموطخلت ةمكتطتس ), تصل ؟هد عم ع طوص علك مد

 1 ض6 م عاضأ] ءطاع لن صتغ ءامعصم 1"ةةءطع 0عمغع. 128 6 00 706

 5 50 وذ 95 ىنلا وذ ءام اععنصسص وو 5ءان؟ ء"لغ ةعل , ]مق

 متع معصم (ةتعط امان ص عم ل عمز) 1*1ةءطع ؟ءعواعاعطعم 1ةوقغ. 83. وق
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 1016 هموعطتعم ذم 5ءزلعم 00م“ 0 اكرام 01 طوق 8س
 سنو

 ينعش و ذي 1 هم تنين بودل 0 تيم (00 0 ماء ممم ةبلطش )و 011 _
2 

 نيأااس د

 ةاتءات بطشم3) 0 بول 0 عمووعن ردخلعب ه0عع هدفا فسافس و 55), م

 06عو ةعوطزوأ تعم 11 هد[ عه ةاقسفس (00 عا قسما 1 اءاماع»ع ر 061 :

 8قه066 ةزءط ةءطمص ذم ةهةصعصت 1[ يوم 06و آسصعت نالعمتفر لع ةطوع ىاياس هل ا

 101عع 01ةهوودسد آن1ءطغءع» طصتغ آن م"ءءطغ هانععوءاتت ءانعم / 0 0 ا

 ىلا هق مص لطصم اساس رمت طمع ذعط عقل صدت هاء ععطتر هاه وص عسل“

 ]دوقو5 0210 فسفس 1120163 063 8 (كنوفر) داب مهرة مطعس ةعامو“ 1

 110 هدد لعبت ةتتدطتوةءانعم اعدت نععق مطعم جمم0انءاع اذ عءط اع 6

 جانعاط آد 8ععداتعب ةاتك 0 25(ءا1هو, متع ةءطممس ]ا "ءورنامع ام لوم ظاماعتاسم

 طعطقتت مغ ع4. © عطءصدصعطا 10 ل1636 8ءمعزءطصسمعو 516 016 هماعم  كالراعم

 8غءالعم طع ولدعمر طعضعتام ؟وص 4ل]1مدلهلع هس ”ةسحع ان. 112 ةنلعهتكانو 50 لوقف

 038 17 هرتط هم ل عمق عتس عمو ا: ععتع 5ءطسب ءعلغ عد ؟معصص طاعطغ شه 067 مممتفاطصتفءا عصب

 تدوخ

 ةط

 هم هعءا 1م لع 5مةطعودأعم 1ة1وصتةءطعم 2عزن ؟ةعطقععأ 18. ىيبح

 [نءطعع 038 1١ يلوطععسر لمعءط 5 ءاعطعو 016 ؟؟ ةنوعطت ءلعصط عت ع م

 مجعد وعأ 50706ر طسزووعم 51 ل1ءطغو. ال17 حص 088 هد 00 هما لماع

 17 نمطتععم ذص 0ع "1طقغ دمتغ لع هدتتعمأ دل: ةءطعصر 5 ءاءطعم 1ث" دصق طلق ذم 5 1

 معمعوأنم تعز ءاص (ءطعتسمتة55و ععطاتعطءود ةوؤ, 10ءعمقمقعط ؟5قةسعر 50 18856 كلو ٠

 عروعاتت ءلعدع (ءواه]1نمع 0ءووءاطعج» مص 0ءع ععيام ععرتفمص 00ء١ عقوق

 ]دوسع» لمع 1"هدععست كعتصع هتك لقهق ![ةدا1 هط.  طادعات »عت تضل ةماطقلط»

 هانم 01 ععام آ هنعرع جع) عار ل عم ءاق قصت 1 هم معصم 201012عءر 0قق ل1ةغهل1 ام ةفطعس ةعطعمب !

 طعا] عمسصل1 يعد ا[هتدتن, ىعمص 0هق5 1"ءعنعع مع طقاطو تنص 1 عا

 طقغر هتمع ؟ءا1عم1ةءسصتنعع ]مص دفء عمم عز موعط كنوع مءاغعضعم طقهلطعم ةمامق ا
1 

3 

 از طل. 6 م. ]سس 14, 4 (ةلهمسع م. 48, 14 ؟115 "ةصتت ط. اكسلاوب 7 1

 م. 4, دل. (412ء«دعلمتع)ر طمس. 82, 4 ( ةصع ط. لاه ْ]!عدتط)ز 345, 0 2) آس

 لعدسصنم دعتسل ةدجطوعم ذم عع 8ءلعمعدمع ىكءاطع ت06 ةسكو علة طصار 588 ةلعط ' .

 لعلعمسأ هلام ةمولعرتو بلعاقسأ. هك لهف ؟؟ نط ةدئهطقي ةءطصءللعم. 3) طقفصص. ©! 82و

 6 نضل ةةسطم 4) ]لخمصاتق. 5) 1015.6 م. 1س. قرد. 29, 2 - 8101. م. نب 0

 28. 6) العدسات ف. 7) 8سم. 61.3, 0 : 3



169 

 . قدم [هزدف مم عرمقةدعمسأو طعأ همعات عمقووعع» 126 يئطقلغ طقم أم

 + 11016, ىو ء]ءطعق  مهعات تصل ههعاط اعقل ععرع 150 تصل اد ءالعط 8

 3 : قطع وعطغ2).. 15 دع مم [1مغعءعووعر 03قو روتع طلعع ععمدصسصمأ#

 1 57 قوم 8ءطس ولع عرنم لع» جلاغعم قعوطو» طوعولنف ؟هرعقصل د 5

 0 : لرامتوم 06و ط0©قصقفعوو (عوم لع» 1نامغعم طقمل !ةدصتوععم 5موععم جطع

 0 ىدسعم 00: 810ععدعاطات) معممغ ةتع لقةمصعت“ هلق ت6 ةرامتعم ةنسك لعد

 ١ معا هذولا هزو مزأ (0ة8مصعم) 51 ددوعموام- كلكم ©. هز ع هموت ءءاعاعم

 216 يمال ناعم ل16 عدصعع 1*اقعطع, 016 ؟ةااذع ءطعص قة. 0

 زعط رى ومتووغومه 016 نوم ةعصقعاطعم لعطغ» ذم 18ءعمع 0213111 ع6ع-

 م 117 ه»165): وسم 3 لاؤتنم ىيضصل ءاعصع» 118 ءطع 1مم سكقعملك ءيلع1 ةععط

 ةومر» 06 2تءزءاط مدفع 154 1”جعاع هصل ص2 5 12 ةهنتت 25[ع5 6 ءعومةأةصغ

 نار غمر ع ءط عم 1 عقعاطس عز اذ نص ورع طع عز ءاحص ءأ 5 مة عط 5 01: ج15 ا عد
 3 هوبي ه5 هدد ظثدهد

 هموعد: .دولعي داوسو ةربغ كبَر فا 0 هدول فلانه عيل ه هيف 5 5 ع

 1 ال انهم القلن ول 1م [”خرعطع متع !ةمعطغعملعم ك5غءالعس لمضسم هد ةضقن" عد
- 

 ١ ظعط لع» ىعقمل سد ععم ان. م. 0. 80. 171, م. 16. 2) 2ع ا 000

 ْ  نمنووءطءزلمم تع 18كم مالعانعدعم ممم [8ةسصمفععم ىةزوطل: 1. ]عما

 1 ةرعم 0ه0عر» 1214 5غمالعمر ه0 ععمومدأا 705 عد 21 هي
 ةةامعم هلعع متعاسعط» ةنءلعم , معاعطع نسعم ةطعمع لتع آقموععمطفوععم لع

 6 جدأ علف 5ءعزغم 0ءةءاطعم دب !همكعم ةعطعتسعس نصل ةطنع طغت ععطقنت ةنعت

 م”معطغتمع 055 4قصقعطءد معد 01ةودعملعم 8دعاتعو ععطعس. .ط©طنع 1*ةعاع لعتع
 ع 1و6 عرتذلتت هلع ةءطط وتم. 2. آد ه-][كه وعدم. 1016دع 1[كتموعم طقطعم

 / ' ؟زءا1ع م ءا1 عم[ قةرتستعع آءامتعم ن0 ةذص0 [همهأغ عمصق ةعطخو دم. 8. 1كةضوساةطقمو

 ي[قةصصتوع 1آنامتعم , 1كاتمعع ةءطسومعم, عون 40 عاقصتمعم0. 4. 5ءطقصح

 م, 1ةطتدفعمم) , 2116 ةطعوععم طعوضعتعمم0. )لع 2ءعوو» هماءرعوءطعتلعم
 !زعاط جعطص 85معععم, 0عصتصأو» ةننعط كمع عما0ةءطتسسس ءئم0ع. 1؟نهم قلعص

 ن» طع وميمطمطعموم ةتصق 1 تهمل 2 قتع ممضصتعاتعطمغئعس. آم 1مقتعم همه
 دعم لتءط دق 8ءلطت ىملا ةتوط لثع ]كممدأ [8ةسصففأ 21 ةعابصت 1علعم هد "أ وها مط

 ْ للي طهطعم. طنع طعيغعم 1كاتمععم . يكلعم ةعدمل 0 تللعطر لع انعت"ةطسصغعد

 1 عموغات متعلم لعق 5ءانفط قلنطقف 0ع © هدوعم (1628-15806) هات عوقءانتسءاطةط.
 0 1106. م8011, 7. 9.1 )١4 ةطم ؟. 15.2١ )5 4.١ 6) 8س. (1. 3, 10. 7) ا
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 ["جعطع“. طظتمفما ءاطغاتعات لع .8جعطع ىععلفم 016 ]د1 عطاعا قمل سمع 1. هم 8 10

 مراسم ءالار 0ع" 0م هنأ .1دععانعب هو زم ل عس 0 01 011 ةقشم) 1
 2و ا رشا ا ل مي و ا 2 1

 رابغ هعقاوم ىلع نراك يفرم ضومباب غل ترفلد نا ا

 يكمن عاشت دسك تطصر معتم 5ءطخس تلكم همق ![هفعءطععع ذم لعن آمل

 مى 0عووعم .طفصص عض ةعطع ةزعط داوم ععاذؤجعتن (ةصلر“ 0 1

 ه0 2. هم 5هدصعمو ةباءطعم (ءابه 2

 ال هرح طا دسعط 0ع ؟[[1م0ع ةءطغتسا لعومك 5هدصعم قة هنت عمو موس زر“ :

 ه0 8. هم ظفسعط ( 6ةسط. ة سلح) ه06» 4. هم 1؟ةوئوممعاطوءا 7. 111

 ةعطا1عووغ ةزعط عال ءتعطغ ةسعط 0ع» ةءطصس ءنل مقتل باكسلا (هزو. ؟هااعع 0

 هاهم لكه5 ممااع عمقطسات طع ةءطصس ءعلغر ادع 06و .ةءطن سلو ع5 طارق ا:

 هاءطوجغفا ”), همر رعصص هتعطغ ؟1ءلصم ءطتع ءعأص سد ءعاورط هدتةءطعت» (؟ طعدسعاج امم قتلا

 المعقم ععماتعاعنءم هم عاءزعاط عع 11 هالعع 0«هطغعصفم عد دصقل ط1112عملعص 5 طم 3

 70:11 ع.

 آم ةمقغونع» علك, هاف صحم هتك كمع ؟؟ععووطقمعسنطع 0ع 4 دقق عمق أع طقس

 0ةعطغ عدت م معلعم ل هنعط ىمح عملممع ؟هد 601011 ةققعمل عمالعمو ةامتعم 8

 2ع (ةالط - بهذلا ءامب هريغو فيسلا هيم). 1

 لرء» ]نوصتونوك طقافع هلصعم *ة[طاتءطعم 18ء2ععع, ءاءطعم قاس ةزاضا 3ك

 اا معصم ((ةةسط. ة. سلح). .85 15: مقعاتعطو 03و طتععددك ذه 10 ع 3

 1 عوع 4للعدسمتا:ه (دسط. ة دو وع 10 20 '
 أ مهر

 نيببظلأو َبِحاَبَح أ ٍراَمَك اهنم تارقشلاب +. نزوةاولا ل

 با ل 220 عاوسطغ دن ةعطنس هم اطقعم 5م112ءطو 2

 1طدئعم ةعطصو10عم ىذع ظتهطقطتاو 1[ءعمعع اتا عم.“

 ا) ةدسط.ه. دبر نمل عقو. 2) اكفسنا م.4ق17, 10 (؟نم مود 1ةايقلع ط.ءهلفك)
 .3) ىةعطصا] ءاد طلهغعم. م. 304, 7.4 هك. 01: 2

 ىالاصمعت' ةعوتتطر وتع .ةودصعمدؤةتط , ]1 عوف همها“ 1
 70211 120ءووود هدد .((10ةوزوؤوط طعصت ةرتاعأ 10 0288 016861“ 7م 06

 26نءطصسممع لعق طوسصفمأعو جمع لعم 8قمصطعتغ لعع كمتعم طعصتطع. 4) لوضع

 10عءو. ةو..همدرم. م. ل

 ىاطمأ 1ص طمطع لسلك هع لهم 5ءطخس عضل ععجاتعاك ءانو

 طياسعم اءطعا عود 0ع ا1مصتا» ةعطات ءاععأ.“

ٍّ 205 (5 
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 ةهعغ لع هرم ءادكو ةرمغات عاد ععرك هد" عدع 4 ]اعتقدت هس |1015

 3 1 .يتطقطتا هعصمص»أ ( (4ةينط“ 1. : (1682)

 00 00 أومتآ تنع ثق ابحابكل دب ىموس لمان
 ْ 2 يآآاهق 1زوؤ لص طاقزا عمفءطعطنم 2 [1نطوؤطلا طععممأ 8

 لعل طوق هاعط عع سمسم, ةهطط 721616 .1[عورط تأ 0 8

 قع قع .ططز ءاجاعت»ع :طتععصتغ جمعط هس لعد ]لوصع 04م 1[! هقعم طقاتوم

 رشم هه هذ 1[ جطعو نط عت مات ءط عع جطعع ىتعل مص 8[هغوصعاططت 5 همك

 ل ندع اطلس هل عسا عار ككل ني

 1 ١ ية ةعاعأمأ عممعت ءادصعأ دسك لعق 1 هدعسو :1"[حصحطم عم“

 4 : نوف ا تصل طم 101ععم لعد 17 ععوع ةسق عم (1هووعد 6

 يىآلآ هت هاتف 06م ةءطعت0لع لتع ا[كلذمعبو طاتاقأو

 4س ظوعطعس, ةزاط عصب لع آدنصقفأ علا.“

 1 هءااعو 0 ل1 عوع»م "ةاطاتعطع طعقعع ةزعط ةهص 0ع“ 1ك 21 عانو

 تعم 7 لطمسوتلا5 ط1هلجمفمم ”) لنع ةدوهطعد

 200000 ىوضك 1ةءطعص ل1161 همم 1كيساتسم حام ع 156 ءاد ع0

 0 2 هلاعع ]1هغطر لثع ةصدصع» 1[؟هطاعم تعط“

 ءطؤمرعو ىعلعتو» تعط 0هطعت لعم (هطعم طعقمعمعطعمعم) آل[ ةماعت» 0 160

 1 ؟ءعير1ععع لتع 5غءا1 6 هطءعطمأط عم ل11 6غع عم 1[كلتمعع هقعاط 0ع“

 1 وموعد

 كيدنح كني لروصوق6غ 10 01غ اهم 8ءدء7هر] عتا] ع1 عت دل

 عم مماطس يزد طامرن]عغو 5ءطوسءنلغ طعمعاءطععم 03غ ]101ءطغع» ططقغ نطيفأ ؟ 0

 | 0 7.2. 2) طوس. © 1.م.4ق, 16. 3) ؟. 1. 4) ؟1ءلع 5غ:ءالاعمر, هساعتت

 1 7-0 م. [متا. 10, 5 يعد 2. 80و 530 411:39: 'ةصاي19, 75 0و

 14 1 4 يمد" لعصص .(1ةست 0 نع هيا 0. ط. 701: . عم مداد

 ”لؤءعحص ( ىزعطعم هزع ةدسانعاع) , هنمع 10816 0ع» 1,3ععموءطقأذ تأ لعن

 ددنمصلع. عن لزءوعم © ءاعوعمط عع كحقطمع ذعط لعم 6 ءاعوسعط 0عق ة»
 زرعر زع ذص 1[عموععر طض فضي آ], 9: ؟ةطقستزه هامئاتسس ”اطمهسم زن داطق لتنان



122 

 ضب. سمك ةزعاط ةسعاط نول : ضيبذ 100 حاقصلا +

 8[نؤءمعالط 7 ععارءهننعطع تع عععاتعلععو طاقضساعع ل 01و 00-6

 اضيب دامغالا نم ىماتي ,ىعافصممعم 0ع 1[ هتمومر عع 5ءان عتل عد طوصو مط 4. اممم

 رماءاقسدمع هددعماعع ةاغطغ, ىتع ستع هطعم ةدطعم , ذم كلطقمو ل10 هلاهلعق 1
 < ت هود ل 5

 ةضيبم 112 51226 0 ضيب. 1ص [0ءطمععم ططصضقق عع تانقدسص 0 عانط قع الد

 ععانعم, ها ضيبأ نمل ضيب ؟هدد 5ءطخ ءلغ6 دان ؟ةنةئءطعم ةزه0, عقم ا

 ا قرماعع مضل عم ؟هم لعص ط1 ءطاعرخم نع 11ء1هو ععطنةصعطغور 8 هلع لص ءط

 ةمزمعم ]دمع عموم عز ءطمعأعل), هم دوس طلومصعر رمد ةءطقسعم 1"عدمعم) , مو

 وهم ةوصصع 7), رمص ةم0ومود ؟؟ةلعم , جمعات هدد (هل عموم , ةامعسءم) اكد
 ١

 . ظنمو ةطصا1 ءطع 860عمغدصسع طقغ حامل 00 035 ءا1و56ه), اآذسو 8 5 ن1 0

 1ظ1018]1111 3 هللا ىضر ف7 قلو نا 5 ةدمطممت بنلعلقتا فيبسلا قنور ١

 هلو وام ىرصتأ ةلدمع هم 8ءطقمطعت؛ طءوهطأ“, مورستغ ؟1ءا]ءلعطغ ةمعاعلعاتا

 ءا]مع ةءطقمسع ا روم 2300 اذ(, 0020 كات 5. سنق عض ملمسلا) "فن

 مسه د ذ د 7 0 0 5 0 00

 سناوقلا لقي بضع قتور ىذو " هبوعك حاضت را
 1115 اص عرس هم مه مم1همتن1خ 50 1عقوطتو 6و ][كمماغعم ؟ءطاعطل »علو 0

 1116 كمعمت 5ءانر؟ تلغ, لحق ©1ومم طمتغ 5ءطقتسأع تما, 035 1[ ءاصدع طقاتأ فاول

 1م "ةس» ط. ا[نلؤذسص:و طروطونأ) ةعئعطغ رصتغ 1!!18موو 8 فاضم نانا“ قنورا

 ىماطعت ةطعع همك 0ع هيوؤوص 1[ءسصتق6ءط ( بطش :٠ ىذ) وذ ذم ( مل( 2
7 26 

 قاتمم 111" عال 151: كا ا -

 ايام طاقماععد 5ع ءلغ طاتغعغ بصل ؟نصلععأا؛, ةوصقأ ان كيليدللا 3

 ىعو طعوصصأم ناعم زطععم قسم[ ةمعص 016 1112 عدعاسأط“ (ىة»(]ذ نط : لذ عروش ١

 050 0ع 1 ْ 1113٠

 ا) طز. 6 م. ظصص. 1, 12: 29, 225 ' قسد ط. اك دا. 110. ه0. 1108.76 9

 مكمل. 718, 16: طمس. 124, 10 ,. هنو 318, 10 7: تءو 815, 4: 861, 14: 448, 55 6.
 111 121. 33,5 :- 210غ 130, 18 0م0 ةهمصقغ طقتقتعز 1104. ان. 5ك رت. 84: د !

 كد". هت 1,2 م. 82, 8. 2) طوس. م. 644, 18. 3) 10368, كده قتلو م. 6و 5 0. 4|
 ( و0. 4) م. 180,19. 5) للام. سه. 5ك م.159. 6) ظلحس. 6 م. آسف“ 30, 1:
 ممم. 51111, 26: كدمات م. 100, 8. 7) ظمستت م.339.2 8) معا ءءاط صدقا 061

 8مم ءءادغع لعرع ظعفساأي 8800. م. 290, 7. 14. 9) اكحصاتق. 10) طفضصت. 255, 5 7

 انز ة5دعرت, عر. د. 11, م. 13 ل1نأهقققأ م. 48, 21. طعطون كمعمم .آ) كنق 3 0

 35 80. ا1) ه0. [[هقمع. م. 4, تاغ : 6
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 105 اعز عم ؟هاععملعم ةمفلعتعاع عصر 016 0145م 1ةءطعاساتم ع

 اعاطعام و و4 كمع 8ءموعمدطصسع جنك لعم اآ-وصصققأ 5140ععوصص 0عصاكل

 1 لع لعرص 10ه (نقيوبأ طعأ آطردمع ععوعطعمعمس اكعلقسمو (ةزعطم

 ٍ هم) ةطءمعزمون سطس. عنطسمملا طعتومؤ ذم ةتهوعم 8تممت ءدغ

 م طاتغئمعملعور دصاعءاملعد“ متغ لكعصص ص 0ع طدصممم2) نمل ةدعط

 .هرصتص عملعم 2 اسل نقزاوب موعط ةمدالمعتع لع» ةطلععم 8110 هم ععص.

 قرب عمم ةطءموموج مانا ةزدعناوعأ) عاق جمعط طاسسقأل همر زم

 ١ اله قمعءا ال11 مدع ؟ءوص فويس تكاد هناع1ةدعمس (هأ (4ةدطم ةء را 8

 186 هلعطغ ةهمقدءطات ءةواتعط ظاسنمل (ةد» هملفرر ىذع طآقصع ةصوتعاتتب 0عمع

 + ط1 ندم ةهرعص قراوب همم م ءزنممع 8عصءاعممو طئمقمكة عا. طلو هع ءلاع

 مرت طقغ لعد طاصتقل تارا همم ودعا 4 (؟عان نطو» لهم ؟هنطقل مثوو

 1 لعم 8 ععدجس هس اكملع 0عو كفنعم '1طغتاف للعقم 5ةءطضكأل. طلع

 ةراوب ةمالو 81 ضيبأ مقعا 3 0 10هوع جورع طحصسدمةمهأعغلاع معطل ؟هم

 17هقاعم ععارومعطغ ةعلمر ءانعمقوم ةه0عغ ةزعا 3 را ءاعم معمم هد

 ان (موعط لع اآكمصتاتق) ةأق و نطو لذ تصل 8ووععم عوج -

 ْ طولت“ 1116 فقراوب ذو6 لهم طغت ![هنةدعططت”) ةزعطعسلو عماول

 601 . (8وطجل ملل عس)“ عمات 116غ.  طآ8وق هءااسمض عم لعدع 5ءطخو ععلغعم اص

 3 دأ تمل ممم ؟ةمادتته“) , رمطأ دتغ قصفت ءادصع هتك لعد 1 هععمل عد

 ن1 عمل نرنطم نوع ععوءات 10د :

 ىالقس مملعأ ؟قفامتم طعتسص ةءطصس ن0 عوق ماععا
01 

 ْ 6 1عزعاط 811ععدا هتعطغعم ذصن ١177 ه]11ع عم لهصاععأ.“
 2م ع

 فئاوخ دحسقو ى41 مس ءتم0ع (5 طوع" “ ععلعماعأ "ءععلعمر 16 هلق



104 

 5 ءاطخس هتلفعع, متعطخ آ1*ةطصعم, 71 01 قاططاز هلع اتالم اق لالظ

 اكامع 511 عمرنا 0 #8: 9 51 110111 فيِرُبا يعلم ةعطاخ

 نك 6 عم م1 5. 171).- ]داء 8110همعب 68 نك

 84م1 همدص قم كايلصأو تعمر 80 ضير (1 عمم الكف 00 ص
22 

 1 معمق 1[ ساعد, طلح: 6 م. مهع..163) تضل هه اا 81

 "كانا ايان هدب دم0 11 "تعوطشل1 دكما عع اص (هاططصع 2 ْ

 قعر 8[ههغعماعوألغ عم 1"ارتوعوو همغلعطماع) 1كهصلعمذسعي 6 نك

 ؟هصاع عاص ل عير سوس 5 ا“ 9 1ممعم ([[ 0 هو جمولاوا يتيم
 هادو

 عاد معه را 100 بعد 035 ةعا1 رف ةئءطغ ؟هدد 5ءطخ عنلع ا[عقصتا 1 041 :

 آي عمم لطم جلقطسممت, 1س ه1 ءطعصص لقف ؟؟هر-+ عفط»مطعطغ 18غ:

 ىلدو ةؤءطقغ دتغ ظمصاععا ملعسص ةءطحسءتلغ سس 1[[كةءطع» ؟هط]وعتاتفاءارب

 1068 نت821- 4 ا تي 5ظذ2 8 7 ل 0 0

 111, 94. 9) 8. . ْ م هق, 16: 5 1ءورغ امص .16) 20:11 مده 1212 م 3 و 0



 58 6 130268 و 06 [كدم]ععامو تصل 115 مدرس عمق آم آل ءةل-

 1 انرتهات هم ءهر ع وءاعطع زم ى5ءطخب يلع طعام 5ءطخ هصعع عدت[ ةطتأنو

 255 1ع ةطصاتعط طعأت عم طرمصععر هه لتع 21 ءعنص0ع 00عم

 هوردعب 063 1811268 (آكةصنا م. 403, 18: - ذقيقع دناك فيس

 5-0 0-0- 1 17 تق 70 0000-- لق ماقة1)

 ملل وو (

 هيو واجي قرب يبو 0 دول

 1 هو: يعلم هل نوم عقر متطتععملعف“<. 6( ةىمطقت# هدأ هسفل ما ءاعات طر

- 

 © لوم 186 عمو نعم 06و قاحن مد مط حسد 0 21181251 هرج مة ءطخو ك0 عم

 . عرف ن4 نسصورع)

 1 2 دحو عوقلا ريراخ َّط 0 اَينم برشلا ٌَرْدَصو ءرقلا يراك كلف اذا انا

 ند مس ا سن سس

 ة اذا 7 لك نم عبطلا تاليِلَعْلا ضيبلا اهكلفت

 1ْ 1 نا كح قوم 1عمصءواو 5ءطقفمسعم ةتعط ععاز نات[ عاب

1 | - 

 0000 1216 1081:هؤئنملعم هرج 11 حموع» ةتض0 جانتانأت كعب

 6 يقف عار 5 ءععلعم متأ رمد موز ؟ةقعطعصم أعمر

 1116 طاوماععم ةزع ععوعاتا حعطغوغ6 هصك عتغ 610 لكو

 .6 م. فما. 11,4. 2) 12:11, 168, 18: 3) م. 226, 1
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 ق4ةسعال 11:ةعداقل1 عتعطأا 01عنعم خصمك عملاناتع جنتك 088 5ءادنا ءنلأ 9000

 ومع طملتممم ةنمط قلع طتمطنم» هدج 17 ةيمجمتمسلت يسع لوو 6مم

 ءاطعق دوم 1"عدعع 006م 11 عقوع» طعضععم هدحام عمعت 281103. 1088 ةماس

 هزد عاشطعملع 1؟اهسصسع 7 ) هل قدم طفطوب مذ (1ةلهستستب ناةهطموبلا ١

 8ءطج ول مم): هلع, رىتع 8[تفاتسم ط. ه121102) ةدعار مع 1*ةعاكعا كلا 1

 (توملأ باهش) تنك عع ةصلعععم 5ءلاغع عاوتمطغ هو معرس منع 0 1

 قاسم ةعطءدقل): ْ 1 ممم (
 ندا م - - 52

 ىلتخي لفتحملا ىف حاتام اذا ةبوسر عجولاك ضنا ١

 ل واب ةطماتءط لعدج 1'ةاءطق 00 1

 مهزملعأو ةامر تو 5ءطقمعم ةغءطعمر ةانطعاف هو عاولعط.“ 3

 006 طع 110 عد عططت 4) 506

 يدم ه1 جاد ةعتسع 1["جمعطع لعتص ةسصع' جد ةءاطص انهععط7او 3 ْ

 ىلا هط:و ل1ءاج معءعاعمم ؟مها]غمر ءتت ١1 ةلاعم هوس هلام“

 مس اكهلف) طقغ طعللم 8110م ؟ءدنعاصتعا : 0 0

 ياللا ا دموع» سعاقمتأ 016 1"[1قعطع ؟هدع 0ءامعصمم ثلتعور 7

 1116 8ةصحسص ءعملعم 1"عدعع عاتطغ هزه ؟0» 0عامعاتت 5 3 1

 لروطعأ ااتعطءم لذع ]1ءطغو»ع متعطغ ةؤئعطعم. .5ءطمص د ةا عموم 2 زل

 0ءرع (]1هصع 0و ةءانس ةهم0ئغم صتغأ لعم 5نةمطاعس لعدم 5ةهدصع ءهدعاتطه مك لب

 هو تمل ةعاطقغ اه مع ةودمع طعن معطتعتب لتعم آراءطغ ةممفةطآك 11 مم 1

 ةعطوستمع 11هعغ لعدم 1 همعاعتءطع 8[تطقصحسم علق هحتغ لعصص 5 طلو 0ع 5و 1

 ط. عمطقتم ”) هو نضتس لع. 2[هعوصعططت 3) ةتطعغ تعد 2110 زد ه1 عم 11 7

 ا) عدس. م. 207,18. 2) م. 8,13. 3) ةهسط.ه.يوكن 4) م.301,
 5) لمصعدم هء هم. 0. م. 319. 6) طحصضص. 319, 19: 1ك. 11, 115, 6 (1طص سقي ة00)
 7) 0دعصعم زم 1هنل. ةامط. عل. 1”"ءرتانا.51. 8) م.121, 3. - 4م اضع“ 2806م

 8ئئالع (م. ةثر 5 ؟. ه.) ةدعن 0هوءلطو 2لعطغو»: 11 5



 همموقت ماععم كفمص ذم 1813هماوعم لع 1[ةمصعتةءطققت.““

 هزم5 عم هن عرنم 1ةدعاط ئمدلعر ةءاطتسمس عم 0ع © ءععمم أقم لع لعص 101 ءطغعت"

 طاقملكو ةءطصسس عمل هم هت. 8. لذع 1 3 ظهمفطنؤم) ل1 عم

 17 هينياهءطسم# , نس لذع الدموع عتغ همه 1مقءعطع لهو 8

 رعد هع ةطعح ظععع هم '[ططقهأ كار عد ةءطت10لععص. هدد /لةهصطع
0 

 5 ١ ععووماط]1 6ءعمعو 8ءطصس ءملغ ذقغ طافصإع نمل 01 5406 اود انوا

 ١ طووموتعم لذع 1 ةماعم تلو تيلصا ! (مراَص قار 00 تلَصْنُم 5

 ( مع 51 ععرتسصع "00 5 ك1 قيببا ك0 قرا طزنع 0 ته0-
 ب ع

 هر تللص 154: 20581 6ةةوعصر“ 0وطعا» 50 عاتأعأ 80 مس 5 طل 6
 ه3 هلل ل

 ! : وو مهها ءاكأ“أر زم 5 ءاعطعم ةامصع ةي ةزعان زم آ[' عدم ععلر, 6 هدرض

 1 5 نم0 اًنلص فيسلاب هيلع لش نطهاغنو طق 10 ةقنق 156

 180 عدن: ىطاقسصاع تصل ةعطومأ“ (سزتع جسعط لع ةدععم : تغ طاقه ماععص

 . طاقمها ود 11 جقكعم) نمل ذم 0ع [نءطعمجوعتسمع هتك لعم الدمع 16

 د 0 قمع ة هاد ([عقستا م. 596 ©1. ةمط. .٠ ضام ئا ع ٌلَجَر)

 ( سورضلعم. 810هغءمعانطل ”) ةدعغ ذم لعطصص ةهوزونعم ةزمصع ؟هدد ل[ ةصط#ف
 هسا هن سا

 . تلص ىصأا عاقمةوم0ع» 51م“

 016 8ءوءطهق ءعمطعتغ لعع ةءطص ةوعم طعما, هم ىتعل هنفؤفمف ةطعو

 1 ععمانطس(. اطلع ةءططع علم 5 صسصلعم 3مم ععوعطس7ء0عغ. لع 0ةصصعتت

 28 طاوساعع ةءطخس ءنلغر ؟مدع زطصت ءتنط[ءةعطأ 0ع 8اتغ26 هه,“

 ١ ([20 طء جمط. هل. 1”. م. 26, :12 73١
 ,30 ه1( 025 8ءطووملغ هم عاتعاكأ, ةطص ]همم ةماععوعس ]هعطأر

 )68و ةعاطوؤ لثع ودمع عاوسطأ, >5 ةعز ةطععم 8ةةلباعم لد عطخم
 نزو ةءاعزلع زهؤ لعمت ة5ءاطحو تلكم عممم عاعتءطععسةعطغ هتف 5 ءاطعانو

 : 1 وم# عمر ممم ط ةددعم, 1401عغ هتعطغ ل16 8ءاطعأ0ع اتم

 ء ّزدأ ماعانغ طقم دوذر ةمصقعم ععئطقس آم عما10*:معص 8ءامط

 0 نقعع كم 8[ءعع عود 5ءاقسسمعم ةزع 0ءععءاعغ سصتغ آلوصقفأ تان.“

 مدع ط. 1لكدا6. 110. ه0. 1عوو. ؟. 22: طوس. 459, 9: 1[عقستل م. 181, 6
 6 م. قمم. 28, 28. 3) ركقستا م. 596 ©]. هدط 1١ 4) ذط.م.596, 18 (؟ هنو

 ددلعمززةل). )5  م. 288,
10 19 
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 لتو 1كتمعوعر لعونم ةةمصع» لثع 8ءطصعلعر همه زع 0ةمصع#* تع 5ءطض 06 ْ

 وعارف ءرع لقمه 5ءظا[سءعل6. 10ةطعت» 1 016 [دنقصمطعتأ 0ع“ هوا 80

 مءوطسصاتعات هن 016 ةءطصء10عم 0 100 5 مسن00 6 را 18

 وعطور“ وعاععم ةلعطب بيضا مآ دف 2 (ةاب 1101. 17 12 ١
 و نع

 10 ةبضتأ رض. [كفضتا م. 235, 11) ىعادم 8م (ةءطهتءو) 8 نطو هنأ

 ىترل مص 6دمطقتت مطحع ومطر“  ععلعم أ ءانر 0 لكل 00 رسطم طاش 2 ١

 كمسش7) (ح عطاق) يم هو هس كموع 861164 سنغ تا ا 18 1

 ]60هءنطر 101ج هلع نمساكو» طع ماسح ةعطعر» "0ءضو 220 منغ م0 1

 عمن عع هنأ 13 016 ةملع»ع رظساكلقسدمع ةرمدتعطغ. 11 ةعدطقلا عتعطأ طلق لآ

 اطعزلع ]دءدغمصععمو لعصم جتق لع (دصلطء0لءعمغتقع (1تاطعر 00861 2179 14

 ةرنعزءانإ ةزعط عمصقعطق؛ 0م* ةزصص ,ى,0ةصدنن“ نه لمصم 59, ءععات 067 نعود لهم

 1ةمز ءطتمعب ةدص ةءطخ م04 هدنقأ ,روعط قلت“ “ ا (قيقولا فيسلا 1. 0.0 5

 1ند 1ك. قاد 2 ءتاع ك1 دنوفلا ريتك) عا عزو عع 8 ءلعدغسم عب ت0 ؟همدن 6 108)

 غض 1طزسدم لع [8[ه0عدت1ن غمد 7) ةانفلمق كعلذءط قمع ؛ 0 حت لمت د 5

 ه1 ةان امرأ. 1 علطع 1 مصل عق ةز نط ذدص ظععتع ةاتك فقم نينا نك
3 

 نم هلاخ فقر 5٠١ لع 03و 57 عطتسلهمع عئافصلا تافهرم ؟) زعمت قدك هع 1

 0 ا كي اكلانزش ما احر 2 دوا 9 عمم ههنا

 2-5 ند ا 0

 ةفعرم”) 010 تاقح م 0 []ءاجاورتع5 ةهسعط هنتأ هم اتفقا عة : رداوب َتاَقَفم غ4 لا

 انكم ععت لع هاند ةم 8. ردات 00 تن“ ةرداب نأ“ ناتون) هم فبل تاققرم 10), 0 1
 © 52 6 ا

 ءمانع همك هيض 30 [ر2وق ايما همم فيشر 00 رن. فاقر ( 5 لأ فقر '

 زعم مخصصا ماين" 1م لعد 7 عطتملت د عفو 701: لد فيقر 1 نيترفشلا فيقر ع

 ا) [عفصتا م. 15, 8. 2) ظحس. 297,7 (كنا. ةلهعس. 8ع 160, هطؤ)ز 1104
 ١ , 8اله. م.268, 5.24. 3) م.200, 61.1 4) فتشت م.199, 6. 5) آمل. :2 ,14

 (قكأ. طمص. 61.358, 15). 6) طظمتتت 61.116, 18: 7) 1_كفصلتا رف. 300, 13. 8) م

 د.زر 349, 175 0[8غ: م. 320, 2. 15 معاند: لعد طغقأتعا ا! نطعت 105 هللا .7 5 ,983
  6. 358, 1ز ما 9) طدض. 313, 10 ” ن.و 301, 14: 442, 11: اكقشأا 0

 , 16الجلعود ذ 7. 85: 12.111, 38,9 (8ءفذقم 5 اند 10( اناس ل دو
 اا) كح. 61. 349, 18. 12) 8امخن. 361. م.84. 13) 1كفسنتا رم. 655, 6 ([؟ كنف كنا

 ْ نطقمجةسف). ا4) طمس. ةا, 9: 811, 1: '!هدسن ل16. *. 84: 21608. 55و 8 7”. ان.



000 

 1 22ظظ2ظ**5501*2 8 هرن عا عم نيش ىضام#) ىلا ةعا وعدت

 1 3 ١ ةلق طامعؤأ ب دراصمْلا قار 30 ,ىرصلا 0 مطعم 5ءطصعت لعد“

 91 ةيراضم اًبَضعف زو ىرطتق ةعطقسعص 5 ءطصعت ع“ عّمصأ رع

 1 معاق ةسعاج طقم تل :ةموماوم لذ نس مستم عاتءاحم 186-

 رس“ زول, 1م ءاءانعر* عي زم لع رمتغأ 8ععموع هتك 016 آرمضععم عقد
 دنع ون د

 ا درعا 7 م آ[علوز معمر, 0ةمدعص ة1اطعقانمعم““ بور

 نييك فيس, ,,ل3 م مهد 5ءطت ءنلاأ صحتغ طتصاعضعم مار“ 7011 كعطغ هتف

 عمه (8.158): ليشتر اكمام, ةقمسمم عانس علا 8. 161) همن هت
 20 هند

 , كو. جموعقءطساتسا7)و لحات ن0 لكاتم, هلو. مم معت, اما نعم

 1 ((؟جمطم لقص) :

 000[ ذدنت 3 ةتضنم بشفب ْمْهلُسَت
 آلم ةعطاس وعم ةزع صمتغ 5ءطخو ع0 غصب قوق هدف طق 3 1و

 216 ةثوط مص ةءطصتءل عد معصم 8116 ةعطاوعوم !1عووغم.““

 عمعططت , عل نادم 058 5ءططع "01 م ءوععص 0عو طقدقععم 1'ةاغ عمق ىغاط

 5 رالرجومم عع 0ءزلعم 5ءطمءالعم“ معصمغأ, ةعامغ 016 8قصصطعتغ 0ع

 م عم 8قاوود عع (0 ماعم زد 8ءماعطسمع تنصاعا»“ عدد 21106 عع

 عامتءد هاك ها لع ةءاصس ءملغغ» زم 1["ه1وعع زطعع» طراعاع عن لعد قلق عم

 ملمع ب ةععط 7

 0 0ةمدعص ةعءاصعتلع 10 عع مطمعع»ع اللدمم (؟هق قم آما

 هد ةءطخ لغم ؟ءعنعات كعم (لصْنملك بحادش 35

 هام لد مداةووعم 25 ءلاعصو ىهارمبزإ“ ةعص. 1036 ة5ءطقعأو 156 لع

 [8زععمدءطقكا كمعذ عدتعم 5ءطءنلنمو. 5زع سدس هع ؟ةمصستطلتعاو
3 

 8 مععدأ مهس عم ل1 ءوعرع 1[ ج426 ؟ءةعوصا عقدذنعز ةهزع زهغ هق دسعط , 016 ةص

0 

 ىمللع» همغعم. 2) طلسم. 6 م. 8مم. 1, 17. 3) ذاب. 1مس ةقب 8 (ةاهمسع زم
 ) 8ه4.ةقر 4. 5) ة[عوسأتف. 6) م. 182, 11. 7) م. 226, 20. 8ق) 6

 ا 7
 ش 12*



 150 ش /

 عوط] «:ءزءطقئعوم طعمصوممأا 5؟0:0عم 156. 1ع ةل1غءعوأغ ظآوصع 0168م“ ىلع لقا ا ب

 يوعاط ص عزلعم هوب ةءطقضأعو 5ءطئ وط0غ“, ]نع 18 ءطقات نان 8«ةاهنم2 يموممتتاط
 © وناس 3

 0388 بضع 8 بضع ءيافأوملعص ةعأر ق1 هو هلق هيرست عمم 3) ةيمعطا
 و ل

 7ملعمو 0888 ذط بضعو 80116 ]م لعص نط 1ععص ]1 ةتئعدعم , 5؟ءانطع اه ذو

 1و ءعمرتع ععاق معمر, 016 1”*هدعصن لِي نعمت معاتءاط 1564). قخسفوع» لعم هموم طمس

 (ماتسلعص ؟ةمل1عدغ ممعنط 8ءوعاطغأم ص2, 0888 ه8 ةزغعاط تان 205 06 هنو 1 :د

 ممم. ةعا. بناعاقسأور معمص اص ءممعس جعاتكعم 1 ينطدصم هم ععطقل د

 16م ا طه10 1م ةعالطعصد و, 6814 ص 00 ةزممع ععطءنومعطق 156 6, 52

 06 8ءمزعطسمعرب 016 ةطصم 806 0ا هل دايما 2. برص ىعام طاتطمع» ةلدصص“ر

 عم 0عءوزممءطاقعف نسل ملأ برص | 1 لذ ىوزم ممم 18" ععما ماع مزطم
5 
 171716 اعوهدمطما قو ا 016 ة]لغءص 5 (وتع ةمعط لأ 110+ 7 0

 ١  10168رحصم هم54266 068 لعاق مسأ هب تع كيصم ؟) - 0ه03هم607 068
 رر

1 
 ( ءامر:ةسعاتر 5 ءاعط عت عم 0عسمز مت ععم 0ع 560175 ةدماعان, 016 ع

 عاد لعص عد نمهها1 8ع نأدملعم 5نطقغدمكع ”) طئمعدععاتعأ ؟ع»لعصر كم م 50

 طقتشر 156 0 ندععط لمق 803 منقذ هقنط ةأصعال ةسمط ه1 252000

 از آد. 315. (عل. عصر ؟. 84 هن. 85و طقس. 20, 5 ”. 0. 9288و 8 2.10:

 11: 624, 6: اكقسأ1 392,5: 800. 85, 4: 151. (؟0. 1165.) 121, 185 15 ةلزطأ ص 1

 8 ؟. ن. (1طم عفسصأ) نصل ةمصوغ طقتقع. 2801617 ةغمطغ هو 215. 6 3 ]1

 45, 8 (هالومع م. 49, 3): صل. 9, 2. 111غ ظءعدع هتك لعد لاآمسم 156 8 كي

 1عفسنا 2م. 421, 9 1ص ءاطعطصت دع دوو ةطاوت 9: 1

 ىلا قه ل ءعاص 5ءاككوت 0, هل 50707768 ١١ ةطوأ مذ تا.“

 آهج 0ع تدصعع اكقصتا 82, "و 1111 183, 2: ةمعط ةمصقغ طتال1ذ د طع 0

 64, 1: 5, 4 8 [هغةدعططأ4 طقأ م. 144, 8 ةامغغ ”ههطسم ؟ة:سقعو ممعاتقءادعم آمأ 6

 جهنم ععاطعةسمطأ. 2) ةمولتطعا  ءطعق انءطعععنقنلع لعع طعط». 5مرصقعطع

 250, كصص. 3) 1طتاتنمم] , 17 ةةعد نطل آن ةمالا1084 06383 8 نمم86عأاتق ل

 [عكمط». م. 87 كم. 7. 4) 8ءاوزتعام لعق م. هع هاد هلق و. ة[هققفوفل م.4, 0

 5) 1مم 1[ءاءةلوعطعص ظصلعأغ ةتعاح ةسعط 0ع !هقمتألال هم 5غءا1م هو وعن. ]لأ
 ةغطغتمأ متاع تع كملدعطمأو 18كءاقعممع طو.292, 10: "ل3 كال "5 ,,لعمم 0ه ط)

 مد عزم 11[ هد"2] ءاط ع“, هلع. مصحعتم 1 ءعوم 21 ءطعصوز هق ؟م1عغ 0ةيعقتك اد موصول ءاثا

 صحمق 038 طوس عتأو 7522 ,,0ع» دتعط خمصءاططن1لمو طهنطاع““, نأ و.71, 6و آ

 150 ءطومقم عد /ةقدعم 156. 6) 8ءنوقست عم ةدعو 53, 22. 7) 2طئاتممأ ةءقءأ
 م. 8(: [1"1ءاةءطعع, الولع ءةمتعع ةعاعم عم كاوهصدتسق]2م20516105 مت 4نهأ
 وساع طغع 2 80 10. ع1 ءطغع 6 2 235. 2
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 لعاف مسأ كوت هوم ةقدأ. 87 قق هد خصم لع !!ةععملم 10 ةماتنقاف-

 ةغ طلوع مذو لذ: لوم ©6ةممور ةعلصع طعام.  طلعفو 1717 ةلعور»

 هدممراتم عاذ ءدعم 180عم دمع ععسصقمو نملة قفص 0ع , طم0مءالأعط 1

 همم ؟هرد ءامعس 8[جفعما أ صصص نصل كد عداد" 00ع»» 1” عوماتستصاتتتت 0

 5-5  قمسعط لع ةوععم: آنه طلوغ مصعتمع 115116 ةمقغمأغ: معأم 11 ءا1 عدو

 5 ءانممقو ةدعوم : هزو ذهغ 00ه ةزع ةثص0ل مدعتمع 1181/6. دمع 0عصح

 نعد طق لدم هعدطتدءطع نوع (لكفستا م. ةق1, 2) [ةةلكعر 11كم
 738م اعصتع“لعغ صح آعدعب, 0533 ع5 جدتعط وصح 1 ءصتصتصاتمت 020 2121

 10706. 1 طقمسفتعع (ءطءدمنط 01ءوع ةعغ جطع» (طمس. 145, 82

 طقمقفوع ؟ اق ممءاطسمع 0عق ركصم لعاف مسأ ة1800ءاع11نط همصخ

 عريزرلعأعر 0585 ةماعطع مممتمه ةعا. هاذ ةقلز ءءاتكو ارعاتهعطغعا 3, 010عه و

 : . لطعو ١ مدع زد 2301ه - <. 8. اطل. 6 م. هن. كمر.

 مح اهنووش هاي ىرآآ ةقوعر» 8455و طغععوط ةمد ةءلمعم (04و كدععف)

 ملممم“ز ذط. قدم. ةمو. 215, 1: ومج لَمْ ينصح فقيكو (ىومج

 0 وىزرخل هو ءامع» ظدع ءىونطعم, ىعمص 016 8عععو ةزعط طقصسوم 24“ و

 . (©اقل هك 280:1): ن ابلل ابَللا جوع رراصلا 5 ءلاودع طاحتأ همك 0ع 82016“ و

 5 ني 2010 ا موجلاو ات تريب عع (0عع 17 هلم) ن0 عمد

 . لتو 8زورعمع دس 8تسدسعا ةزؤوملعم - ؛همعع هلق لاح نمل 8

 ة8ناطوؤوصألك نصل هكون متعطغ مع طغت لعم 1آ01ءاطغوعمر 036 0تهعط 8

 0 ةعات عوضا ةققأ ععلعم اطهممغعم , لمف همس. ةعانمص 5(ءال1م لهم لح

 / ١ تلاع ىزع ]عمتو 5. هاءطمإزتس 3 ( ال[ نسعد اج)
 لأ ممل 5

 ليش الو هلع لق صك

 31 و ل 3 ع

 م. هعام متت فيضق) 00ءرع 0من طب ةطم موال ه4: (1[هنةلعقتتاط)

 طئاتممأ ه. 2. 0..م. 93 4., 1"1ءاةءطع» ه. 8. 0. 1562 م. 81. 2) لوطقو



1062 

 را 6 ماعطغ طعصعضاكأر لقهفو . . . تصل لهقو عازم 1ع 1 ْ

 7“ (روضحت م. هعأ.) ه0ع» 8عءقؤؤمس ط. طن" 7 نود ق١

 1]رعجام -< ل16 طبعمأم ذص عم 0000 000 2.264:
 دع ووو د مسا © ل 2

 ١ ةهسعاج ذم 0ع طعووو (8210851 11 م. 380, 2: ام هدب د ىهم ردصم 000

 هيلع مونيل كديمع), ةمز016 016 1مءطعتمسه د عر 0888 هلع طعأاا ل ءاقع كلل

 ا ةسصعاطمب عد 0مل قةععمع ط[1نعهل1لمءصعم هد ةطصعم يماتا ل4 ١

 لدزو 1هغجعئورععد ةعطعتسعم» ؟0ه5 لعص 101ءطاغءعص طعصتم تكتطت عال و ىعاعطع للا

 1["هرحصق غمد ععملعةمعأ ؟؟ه0عدر 5 ءن1 ةذع ةزعط 8 افكت ادسموماتعودتف هد

 ا ةح ][1عارئعم. هم لعدد 1م هلام يعلن ة088ع0 ءاطصاعان كت © ةاحهمعط#

 وزعط ؟ةعطقا (صتةدرصقفةزع مد 8 عمتعع 8علقمت عام ىطقاغعم:

 ك5 هد 3 00

 م 0
 00 تلا هم و هد و ند © ن 58

 ريخ 00 روخغر بونص قه. مطتلزممأ 8. 8. 0 : روض مود -وبق ب
 كون ا وت ام

 وفن وعطر رعس رم (كبسخ - كبسح لجوب تروم 0061 كعرتش لح

 (كيبم كيغاك -) كم كيفكو يدق ه. ل[د15مق51 م. 47و 18 ِظ
 هن م 0-5 هند ساس ؟9ن ل نا 6

 0 لام, رشد نرالامو وقد ل 3 اوهأ)و نوجد 3 (معا] 1 عمر" 1 0 1 كيم ٠

 رع ( نص عع ءعاط عع 8 و. ][خقسصتا م. 586 للمغع / 3 6 مكد) ا

 06 مئآد) 1 وه اهلَسْراَ 0ع ةدغقوس لغم عع وزع ععس قة عا ءطعم آس“ ( :
 ند ل هس نا ع نموه > 26

 زا١ م. 850, 15 لعدوا كءطعم ذه ة1عهجقم اوهر رججلا كونأو» ع نلوم 1 انك

 06و 0000 2 ب وصب كين 0 هلعف م ني مج لك
 تنك ٍ و

 0 ءاوناو ون اولاقت عع ه. 1 8 186, 61. ك.. 0 مكق حا ْش

 طوع, 16. م. 802. سمشلا لأ 1 ةراونق و01 ]313غ ط عم ةموهفلادعم م

 ةزعط جمع 5همصع““ ه. 11. 11 م. 5 2 (خاطمأةت ه)ر ؟ءددم لع: 1
 دنع و 22 6 يجل

 حاولا الو علق 3 نيني . ربعاب نقحال تيقب تلف ٠

 رو ال عصص ذعط ةنصب ةرءاطعم طاعتطور هم علم زنط طلصعمطع 1[ ءععع تا عت

 ( 0 دقن ط. عطم مءطقوي شط. [1, 2م. 145, 25 8 02. 361.

 0 1 111 م. 28 01.
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 0 42 هرم ليعف.

 هد 06 000 ةدسط. 11, م. 95, 19 7. تعز ْلْضَخ حضر 21 عطا

 .: امدقا اطر َى ل 3 رم 8 ذو موك ءاسن ل

 1عقصتا م. 598, 1 سعّل ةوح (ةءطقمع 5ءطسةعمع) , 1ك. 1, 189, 8.

 ) «عاطسةم ان عمد 811عموعطر, 4طن مست»قف 17 كما. 2,

 0 1[ هدد قلعفا ١

 : 58 دد ن دن

 رك فلا ه. 1*ععو . آم ٌباَرَخ (ةهاع. ؟هققاغمم), ططتاتممت

 0) [1" هدندح لع

  ةطوععسدع ع6 مم مسقمصا 1 ءطعم همل ءنطات طعم اكدسععات تكن 58

 بود ه. لط[نهمومهال م. 42, 18 8.

 ا ءمءمعمسع طعاعمملعم آل ةععر هم .0عمعص ةزعط همعط ءاصع 00مم عاأ6

9 00 |: 

 د رشح ناد (6ةبدط. 1

 رج ا 0 2. 82.زم اممم ؟ءهرعوع موهص ةمدقصأ»““ طب

 , ةياهط (طعور. 111 م. 298) : 6 م
 كه نه 2 ف 4 د ام

 وفص م اذ خوم طيلغاك فريسته ةيح نبذأ اهلل

 ررازع طقهأ ءام ؟كمعق, عمعاعو 0طقر

 ]دعم اما عاعزءاط 0عق طدطاعم 8[: ءانانهوططؤ.““
5 

 ذص م1سول 0 مد (م. قلوعطتدفر ة. 6ةصطم هب رشح),

 ةهطوغةمات كل فعط ر روشحا (6 11

 ن1

 1161 يصعب

 الانا رويصيخ 2
 2ع 45 ىو

2101100171 

 11 آل 2) ]ه». 110. (ع0.8ءعمعوأ.) 7. 41 ه.ةعطقا. 3) 1*ةزنا. طن عتكم
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 < نو

 1[ فدع ا 016 21 "ه11 هدم عاد قياس لعشر لاَ 1

 50 نحل 00 ناكل 70 دل اللا 1آ5)3026 02 نك طق

 كروز نوج ك0 نو 4تعط ضققن 1106 هوعط يح الصفن مق لص

 1211 ضاعن )و ءاع0 57 (ممثغ مهقو. ةذصص) رم. ثاكنأ. 1من انفاق 9

 لوطعع 1تماطتسات نطور 5 قف زعل ن2 قصل عن 1615. 1 053 ظ)

 ةئقمحسصصعم ةطتعاذ ةزءط 036 هنو اتم عات ءطع 1*هدعصح 8 ل 1ص م1161 م غطم 1

 ةكزمسع ([كفصستل م. 407, 1 5: رج ر رجب ماي بكار بَ باس رت رم هان

 دال وثأر) (طعتاو ذص ةعالط عد يمل 00 11ندنه1] ان ٌلداع) طعتاف زم قمت 21

 180 05 (قلخ) طعتاف هلق 4ك0ز ءءاتلر, طعتاف عاق 5نطةا قص 3

 5 نس 1ةقوعم ةزعط اعولصع ةص0ع2 ند 1”*هعصصعات 2805918 ةاق ا

 طاتعاطغ مص 0ع“ "همر هةههم0ءععم نةمضاتمعات ءد ةنعط 0ع 18 55 7 ٠

 1م مه 1 عرنم 0ءط 0 رتل, لدق5 هس ةءطس هنلغ6 لثع 1'طقاتعاع 1

 0عو 8ءطصءازلعمق ةصح ؟011آعهدحتص ءمقأعت تاتدع ملدةءطقتنات2 8 ]طعقاططتو 0 لوقو هد عمن ٠

 وتووعرمس هقوعم 016 ج1جطتةعطع 2ءعوومدتقلع هغتمد ؟اةدخ 01عوولطع هدم (ع 10. 2 ٠

 7. 25و 7 ا 0 0 يي 0 رع 1503615 موكلاوف عوطععسعام ' 5

 1710, 063 101 هم هنوجو ركل َمْرَكْلا هلعج 5 0 0 1 ةو] تاتو

 1["نا1ع ذم ةطص 000 156 ١ لأ 0000000101 (هقودس نغطك“) هم يي 0

 ةءا1ءلعم مراَص ) ررعتص ةعطصءأ0عم0عقر ةءطقملعو 5ءطس وملك“ . و تس لذ

 11م6 0ع 8ءعوت# 0ع ة5سدطق6 وصخ هللاقغ هلخغ م 8ءدجزوطتسصع ةصك 0

 منادس تل طتصعاس ععا ءععا 5 ندنلعر هم 1همنعأ 0ع ط1 تخول مرأوص ان 0 اممم ع

 (قك. (6هسطر ه. كب زر 00 0
 نتن نمو دن 0 هس نم نم 2دادح هلع -

 ةاربعلا ا توملا هاج بحالك نادبرملا لاس ةيشع

 ا) كدت 01. م. 182, هل. 2) و. 0عووعم 5ءطصلغب 182ه ةعسمت ةقعطع ]هقصأ
 3) طلح. 6 م. "ةصأ. 19, 75 25, ةر مس. ©]. 4, 11 ١> تبز 61.1924, 8 ا". تيز 310, 9
 . ه.ز 318, 175 © 1. 590, 14: 18سق4. 8, 10: 9, 25 33, 3و 74, 865 8ث اننهت3 4

 21014. 1.28, 14. 4) عآحس. م.124, 10 7. تيز 231,8 ”.د.: 349, 21: 415

 اكؤستا م. 333, 12: ةلطسطغممت طعت 0 2.187, 25 1[دلعوةتنه 7.707 ةدمإو
 هك هس 111, 12, 4 ؟. هن. (8106.): ةالمؤ. 142, 1: 151, 6 >. ت.انص4 ةمتقغ. كاتعطا

 ؟مر لعم» ةدصمعع ععانةسعطغر 2. 2. اكقصتا م. 0 8 !1ةذمانط 8 0 1

 221111 2:6. ع
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 مطعما, هلق ذم طعزلعم 11ة:ط10ةم

 روع 100ةوقئهسط قمععط ةءطقملو 8ءطحب لخمس 0“

 انلنلت ةلعط ملء مان 15 0ع 20هعوز عر ةورت لة ةمعاط ذد 0ع طقانع عم

 . 8وطدتمط ععار»جمعطغ ةهزع ذص 0ع ظانماءاندصع ةعلمعا“ 161856-
 هسا ماس ع ع

 2 جزع 8ءئدع همك لعص 8[جنات/م] عع 0عم 2همطعأغعمت م هراوسح نكمأ

 ! باقر 0 0 ه6 مهقوعع ةعلزمعم ةءطق أعم 5ءطصص ولن ننص ةلوعطغ ععطعسم
5 

 مج 92+

 انا كفن ان لل نصل ءطعملهمءاطوغ طعتقدغ هو م غعطتم 25

 1 10ه عم : دهيصرأوبم ُلواَدَج رىرللع ل نعءط ةولمع ةعطقتساعص 5ءطخب نغم
5-1-7-0 

 .عمعم 131س(ة6ةددء.“

 .من10عاع ؟هد ملص [هاععص 1٠ بضاق') مآ بضاوق ©) 1101.م. 175, 4

 و عطاق*), ما. عطاوق') 3 وتاب هدط. ه. علق 7 ما. رتاوم ")

 . 0هم مدع 5 هم لزووو» 5(ءلل1ع ةصسوعتطعع ؟ةعلعم قع

 (6, لهم تحتم هس اكملع لتعدوع 4ماعقطاسمو), ؟هعم طمصع عاءز طاوله

 .كتاوب 620111 كناَبْلا همآ1 قوم ةءطوسس م04 8[ةلثلعو ط. ]كمن جاطقسلةص

 دل 186م. د سس طقأ 5. كضاب ذم عاوزءطعع 8ءعلعدمع هدد عع اتطت“

 ١ آه06). 3 عصب هدعط ةلادوسوتل (ة. ةةسط.) عالم 5عطخس ء'لغر 19 عا ءحعف

 3 ةطقعطم هت ل“, مهعات عمم ا[كهصاتق اد جا] ععدت ءامعععرع 856ع0عمغجصع : عام

8 
 كتاب 156 ل316 ارعوو»6 06و © 1هودزوؤئوم حم. 48, ةز لمق زص 1" عدهم

 م.3. 2) زم. م. 14. 3) و. 6ثدمط. م. 15ممعمطق01. 4) طلسم 6 م. 2مم
 انااا 00 189-87-8: 1106 129, 6: 214,197 829,10. 5) 1211068:

 12, 81. 6) ظفس. 318, 10 7. سيز 318, 145 © 1. 448, 5و 2104. 18و 5 39. انن

 500 د سلف 6 م. 'ةلاع. 7, 2: 1عقصتا 94, 1 1كهق., طق هر 81, 4 37: تم

 درو 1م قطا, يحمل ., 0.56 11016.65, 8 ؟١ 0.ؤ 381 5. 95: 9) 1ك 03.,

76 5 0 
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 عغءا 6 كئاصلا و4 ]آد «هعاعأءاحا ع, له 1” ءرادعب ,,ىعاجم ءأ لعص 0“ نط ءرعق عانت

 كابص 7260. و 020 ى 3 كاأض عمصت جصلعمع 8ع0عمغسسف طقاطعالم

 لعدم ةءط]1 عوووص ةزعط عع ع0 ءدغتصع مقعط ةص: 1. 8 اج .
 هك وانف 4 2 هانم

 لصنم 2, م13 ةمعات 1 (ةطص]ت كطع»ع آن ءانعر"عومع 1م لكتم 0 | لْخْنم)

 ءهرواععو ذم 1"ه1 عم لعد عب جانف 1ماج6هرخعمد ةماقأخم 0عات, ما لصاتم#), « 00 3
- 

 د ءامعر 5ماغ26 (لصن) ؟ةروءاطعمء“ر لقصص 0 5 نط 6 طوق صا

 لكوسصمم ةهمععااتطمساع اكْلَش ل ءاكْلَش مآ 3 رقما ةرعاعو نجد هناا“ نزرا

 ؟هرد 1ابص 1002104 13م بتضعات]ةعه14 ءنلكلقمأ. 9. مدة مشمس ع

 7-2 اوم ا
 ل3 لع: ةهيركلا و ف ررعاص ةعطصع10عملعو 5ءطسعنلل““ (8. 1ءزكعل ههاعم ةاثأت

0 1 

 املا هيمان طلعت: ءاودوو ركن وذ مهو ركز < هلا 5كم 0
 ا

 8ءطخ 06و 6. نك قددأو 1 ةءانق “ف ءاحم ل وك (ة. 7ندنو 6 كلل

 (نقعرر 11(“ 5665 8. ماسح كاسل. 8. 1مناطعأاح عاعتعطع» 80عام, 7

 لعم آطنزءطغويسح جمعط هانصع 11 معدك ان عدمع 708 فيس ؟ءا1ةاتعأ و برد 3

 (4ةدتط. 8 مسحور 00668 11©6.) 100 0 تو 4. آ55 88 1708 ىَت 0

 طع, هم 10 هو طمس. 206, معمم. (0ز1(ةغلمن ةانق 1011.6 لت. 000 3, 1

 ةاوغأ 0ءعووعم لذع آطبعووتتا كرم ماعطغ) ممم ظكامتنععم طمقأ 0 ياعاق

 الآ حض لع ةطغعت هتك 3 (1هودزوةؤءد تهمل لعص 1”1طصاقأ عن 21و :

 مااتاة عمل و هصاع» آل[ نسل لعد ؟؟ةل ط. طقطتاو ؟ءعوؤئءطعص (0ةقوعااو عقااو, 6

 ةو ةآص ةصلعمع» 11ةعل عوج ءوعب ل ةعع)ر هم 15( سلخ دوم وم 1115 كك

 ععسصولس6 نصل 016 5:ءل1م 1وسنعغ ذص 0ع» []ءادوندءاعدصع: ىآالآك همن زها هولا

 لمووز طلصغع» دطص طعس هصل 0ع 5ءطاقعب ةطعق 1 201 000 لطم (ُ

 وعامعم 8ءعمءعلعطز هع ةعتعجأعب مسع ةطص هه 71عاغ طقطعتلي ةاتك طم ل

 ةامعم» طاقصلععس» (ةءطص ءلغع), 05ه لعد عاقط ة ملفه 1[”اةصحصسع عاتعا.“ 7 :

 تاعاقضود ةحدعت لمع 8م ءطلقع كمعو 20د. مط. عتفط# ىّدرم انلناو 41

 ظعلعدعمع: 5غءأمر هستغ 2. 8. 1ةياءاطعهعمع هةتوءطامععم ؟ةخلعمب ضد

 ا) طلحس 6 م. "هس. 19, 9: 20, 1 1كدس. 884, ةر 836, اقز 661, 8 سن ©
 618, 1: 3104. 61.14, 4: 97, 1: ة[هداتنس م. 22, 7.9. 2) ااهؤ.صن174, 1. 3) 6هدلل
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 1 1 نرد ةءلمع» [[ةسام وىتال عمر ىمصحعال طلعت لحصم ىّدوم مة

 8(عمر قم طقس ستع لمع 8ةزمتم“ (ةطماتءطع 317 هععا ةلعطتمو لعق 055عق

 : . 51, طفص. 224, 7. 3) طعلعد ءاع. قلاعتم 0ع» يصم]هوتفعءط (ءا“

 ةرمصمس هم عاتلت5 ةدتق ععطاتق) جاما اعلاو اعورماتمل عئعم ااا ةسسمصع ىلا “ب

 2000 1ص لع []ءطوموعائمدمع آ1 م. 365 ؟0ةءطاقعبأ, ةغعانغ 0316 ةصقلطهعع

 1 7-5 لعن 8سدكع تن سطالم 00 سْيِطاَلَم طمت لعم ]ن1 ءطغعرعم (آ0157. 6 م.

 6 ١ آهن. 65, 9 < ةامسع م. 81, 4 غ٠ اها م. 221) #0067 عقاوم 1م

 ا 06و آدم قلعه: (31دةاعقع)

 | سذذل عارم ىسللا هت هركلم فخ نإ ىنتا
 طع ةتوع لعموم 1[ ةءاعع» . عتمعد ملام همتغ مقصصأ] ءطعم لادصعوم, 01

 مقسم ع نم تع مهد (171110لعنطعم) ستغ ةهلوعتك هت[ عمعم لانقاص 0 عد

 ا 2ءنواهس ما.“
2 60. 

 هو نم0 اكلزتودفمل تل !ةمعمعم , 0385 01 6نع 80 ءدغاتسو تان عقو هنت

 مهققغو بشَخ 0علعمذءمغ ذم لعص ءامعس [”خااع ( دق, كذع ص لعصص ةص06عان

 يطق“ ظن عاععم( ةطوعوءامغ ىطكفقسمم هنععك, ؟ةقاعطغ جطعع لهضتمساعل"

 01 لعد ؟01ععملعم ؟ءنو ممطعافمعأر هم زهغ طعأت هطتععم اةكعءاقسمو ص

 ةااعم ذو قروب ةطصسمع 0عو 5ءطو م05 (صضيبأر طتعع ؟ممصقءطعس ,

 #1 مس لزم 18 معز ءطنصعب 06 0م1غغم عمعلتامف لعد 00'1 مو 6 هود عاتق

 1مم 02 8ءوعت كرو لمع ظموو, ةعت ه5 هاه ةممعالدنتع (؟هغطقعطق8)

 77 سصانلعمم عدرصت ((عا تح ؟ءصفؤعطعس نسل لقق ؟0]ععملع 0 نيل

 - 860ءنغمصع هم ٌليِقَص مثعطغ ىتف 4س “هلق قع (10ةدزةؤ ود 1016

 000 ذم لع 87؟0عمغتمع ىدما01!عملعأ“ عم معطسصعم. مةلقلعصمص زةغؤر ةمع

 دعط لعع 27ءأغع ؟ هنو مع ةصلععو 100000 ؟08 ضهبأ 400676, ان

 ءعد : ىاكسزس 1ماطقعطق (1[ هسلز ؟ءمماعاع دطص :لنءطغ هم ةءلمعم 1*ءهنقعصو
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 1820 8 ا زطص قعم ة5زعع ام طاقصاععو 85ءطخ ءض0غو كعصص 8 ا هتك

 ذطص جن مدتغ ةةمعس اطلدسمع عاقمتعم0ءد 4ص ععءوز ءطغو , 0ه (طاتخطل#و مما ظنكم

 ةاضوطلغع 516 لل ["احصحصتع.“ ]016 هيوؤع [] ءاد عع ءامسمع ءاتمعاط عاضأ هدول اسما ١

 5. 12ه كلدحسسو 0ع 5ءطط خلعه 0عق تدطقتتعع ط. عدمقط مبْلا و 038 ةوفلا مق,

 ةعطص ء10ءملعر ةءطقأ ع“ و ظ

 اكامعم 56ء1ععستنمع 05 8ءوعسكو 1زمكه]1 2 ى لص ةعطات ةفامتامو

 8و وعل“. قطم]]عمتف ط. ا هوعأ 0 58 انج: (ةوم" 0
 لولا ا - - ن 2

 عارق دكا 6 ل قرداو ماسح قحص

 يكنس ةتعطغقع ةءطصس ولع صتغ ةءطمسأو» ةءطصعتلع

 110 جتعط اص طوتص وأخ, ةؤة::لاعع“ 5 ا.“

 ]«وم آ[هم6 لطعمسصسصع ةسعط طذص عع طرووو ؟م8ز طفل لع“ 18 ءوءوماتسو 27616
 2 شا

 مروطع» جنك عع 11 حسلععةءطقلاأا ةدعاع 0ع تسع ةانطط 011 لبق رانملا 3

 ماسلا بوض َ مالك“ )و 185 6 000 ةدععد 5111 هاف: ىآ111156 8 ["مملمص

 هله ]كتعوف“ وع طاسعما اهمنعأ تاماسح ؟) نسل ون مهعط سن ةصلعع» ةانطل

 هاهم 1مم هل ءءاتكه نم طو6أ هتمأ لب 0عموم 1*مرععصم حصل 860عدغدصعب أت مات. 1
 2 تي

 1 0 ب لعصم 01+ عدت 1*هرحص ا عمارة موعم مادعداعو ؟هعات نالعف

 100 ةلعف عز20 جاك 1عطوملع ال[ ووو طعقونط ءقماكأ ؟هعلعص, رىقطععم0أ 016 مم 1

 لع 04 ليعُف عبوات 10 غوص قو ءاوق 004 ليف ةسعط ذص ةةعط]تءطعم ةزمصع عع- '
 ميد

 اطعم معا م نخلعص ر ب ءاعدقم 1مل 7,010عمر 6 تامر 101 م 27 لضم 1

 ا) مس للم. 7. 79 د. وو طلس. 6 م." شما. 1, اقر 1كم. 40, 6 63, اقز 295,
 171 684, 10: 798, 8 ؟. هز 11د4. 94, 11: 21514., ظولاسم م. 136, لل. المقال 2.
 65, .١ 3835 8104. 46, 12 (ةدعط اكفنا ان. عدا. ه0. 637"1 4. 26 11) نصل تانع“و 110.

 1. ولأ. ل. طلوؤمسك م. 82, قر ةقر داغر كدت م. 60, 3. 2) 1؟هدعع., كت“ ةر 1

 2م. 69, 2. 3) 11.6 م. 1ك. 14, 2. 4 8وعو, ع. هك. آ1, 3857 0. 858, مط. 5ةعوجا
 هدعأ مان, 0385 01656 1[ قتىغءعرع تصح 1[هوأل هاذ 5تطقاوسأت؟ع ععاطضةسعأطأ 7106.

 ب- منازع طاسبضمل ةصلسمع ةغادنص 200عغ ةزعط (؟هم لعم 1*عددتست 15 هادععوعطعل) همصوغ

 1. طعز مددمعطعم 1*«ةمص 019 ةعععمر 2. 8. اشاج مل. كلوش كان هم 0 مد 8110تصععاطو ١

 ةعارعامغ هور مع لتع 5ةمعمعطع ماعطغ ممعطتع اع ععصتع. 2. 861 ةماعطعت شح

 طعت صتةءطعم ةىممعا] دغلععمر لتع اععاسعم ماس. ؟عقعأ. طت1لعصر 551 طقصت دةصتاتنت (830)ب
 ما. طحسسفسؤفعمم. ع ةوعوتر عم. هج. 11, 265: 8[ةقودلاتسم ذم طامعل, لزء اكءنصف '
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 ١ 860 دمع 1و 25 ع1 ع»1ع1 دان طعصص ءةءاععم. 18ةغ عمق 510 لحق ١1 هدا

 01 ل و يععط» ةءطقمأ ع5 ط«امع“ متع لهم 5عءطخو ءعتلغ دسم

 1 1 ذم قمقرم» تعط ععممستسعت 151, ةجمعط زم ءامعمم ةمععاتعم 51086 700

 : 7 ععاطءةومعطتكو هم طا0.6 م. "ه1, 6: كاس 5 كفيبس ماسك :

 830: 61 ةةمط. ذم ةمعص 181ه0وهتاز[ةدمعجععو موعط 0ع جلؤوعو !هعالم

 ٍ ةنئالا

 2 6 هه 00 5 20

 نت اًبورْذَم فيسلا ماسي بيهص هقكرأ نىعأ الئاولو
- 

 ووزع متعاتأ, هع ةطص 5هطقتط طممتغ لع ةءطقسعص , طاهماععم 5ءطصعأت 0.“

 ام ةصلعغ ةزءط ماسح طتعع هسا 0 6ءأ 8ءوءعطعةتطتمع 06ةوءلطعض

 مو دتأ بضع 0067 مراصو جنح '1[طعلا نمت[ علق مرن نم لعص .2١

 1 وطعم, تع ص لمع ©]1هووع عم موسع 016مهم ة(ءالعم 37 ععوؤذجأ

 |هرد 11 هرتغع لثع 86«لعدا6دصع : ,,لهق 0عص 1"ةزم0 ةانوو ءدعو لع“ انهت. 1مل هذه

 ه ةماءطو 4سنداءعجدمع اعامعو» ءعو مقغطت عر لعصص مم 0عة0عع 17 هند
 - نكس

 م 7و 5رممموصتعم 156 ةمعط ةممقغ ةةعسات نط طقسقعر 2. رفقأو وك 5
 11 ةرماد هع

 مكس؛) دعب قيلماو نوضح مدل ايداوصلا ءامظلا ؟) >َةئ للقم ٍرَذ ريغ" لد

 1 06 317 هعوعق , 6م ( ةانقاتعط ور همك »ب هاء 1 06 310586 0

 11,5 (مءأ | 70 ةغبسمو عوج ىلع نمل هم اء 4مااتطتسممع
 3 ادا ثةدنص

 أو ىانلا اههنود 3 كك كنع) هسول عت ءاع لذ ءط طاص عوز ءةعد 7710 516 طقأ

 25 ءعءاعرو لعد 8ءعومتأل جم ؟ءمواقضلععم.  ؟1ا1ةتعطغ مهع همعا ذم 8ع

 اعمرسد عطر 0355 015358 06 مادي ءاو ]ما عمق] ؟لانام 15غ, 8150: ىعاط

 08 هزم ةعطع ةءطقعأعو ,“ مثأ ,ءانطعم معز ععرنم ع 7اق8126 , 6 اه

 5 .0لهووعم نواعم 5 ءتعط ععماتعأ“ ه0ععذم لع [كقص ف3 9) : ,,038 ةذءط

 ؛ لعد ةططقمعم طعوم وأن“ (ةوصلعم, نع لع 61هدوزقغ تعقصتأر همعاط

 11 ععرب 11 يعم طغععجءعزعطمعم, ؟عنلعص ةدعط طصتغ لعصص كل0ز ءءاتك دسم 1" ةطصتسم
 :نىاطسمةعمر 2. 13. ةمزةكم ممتطقأ اتق

 وس. 110.7. 84 ه.85ر آكل.8, 10 ؟. ن.ر حس. 68, 15: 778,83 ؟. ه.: 1[هقاتسم
 0017 087 2) طقس. 68:15: 3) "ةمع. ل10. 7. 5. )4  طفت 775, 3-27

 منا م. 858, 3ث. 6) 1[د/ةقددا م. 66, 11. 7) ةلهفاتس م.26, تاغ. 8) !10. 7. 8.
-7 883 
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 ىمزفعم تلو , عمف طفعسمم ماعد. طكامع طاعضماغ طلعطت ؟ءةعاسوص 01 ]5

 1 5و 20007 7< عر كوع 8ءطصس "01 مصفل سة نكعع ذم لمع 14ةلعر

 00 هام ؟هدمان عازناط ةءاطو تعم 5ءطخب تءلغ ةرتف عع يكدطل عع ل 92 نص

 ممعا ةعءاطقأ] ع 7١ ل0 عا

 ىممام عع 811سم ععم ةثس4 : زارج 2 ماكف 0 : باب 0 ةراثأ ةدخفاتخا '

 ك9 تاس 5

 كو

 طعزلعص طعذ د 00 00 مدا[ ععاط ءأا عع رك فمنهم 0

 8قوطصس وعل, ىعاعطعم مصقوع ةعلمع» 5ءدقعلم طتق عدس آ[8ةعاععم عع عجم دعم '

 0 هوب ءام ةأ ق0 لا 00 1 طاصحمف صمعا ةهةصعم هم0 نص © ةقعط
0 8 ِ 9 
 هاه 11126. بج يي 00 كونَضي 0١ مهين 5 جيس معا دج بخ, اسر.

 لدوكات ]لمص ميعم آل ةانئعع, 0ءععم [مانعمفت ؟ط عل عدغدسع 0 تخعط 15821 80 1

 [8نعطوؤئاعم ةتعاط طعاعمم0 ع” باص )ب باضِر رقلا طن عدو فق هس نبل

 حل ةاناع ط. هدوهمتعمتو دن ةلتطت !) لععمص؛ لتموعسم 11 هع هسفلسةعاءاذعط كمعم 3

 اما عممز 1ع 51 ملت (علطقلا كلييدش ةيضرف» م. '[ةهناقط كي ملكونمطتلب كب

 تطمن 0 0 عما مرتو تعط تالا 3 ل16 [ممعطعم 2ءعطقانأ“ 5 0 :

 رجا ءاد عر [هد"طح بوضرْف ىلإ 000 يطرق 08 بطر ماتا دم ةععقاتق 0 0 5
2 

 عععارزا هققه زص طهفعأهأتم ءةقصعام) رىردعطت» ةعطم ءالعضمب وقطع ةءاو 4“ ىط لأ

 3 م
 طاتعوو لهم 5ءطخص ءصلغ 1. 0عو (نطقاتق ط. جاسولا0 هص0ل 2. لعق لطص ةعققصتتا 0.

 انة هلت 14) ب ميلح. 5

 از 5وعوتر نط هد. 11, 1060, تاغ. 2) 804.4, 2:98, 6, 570 نع امقستتم 00

 هعطس ضلع معقلل كعأ راعني ل106. م. 304, 2: طمع م.1838, 2. 3) 6 (ةطعه

 <نطونلد). 4) 1عةستق. 5( آه. 8( [”مورتن طمع. 7) طم. 61 181, ؛
 8) جاؤوعو 1هناتم طعن ةطاحع. طلس. 6 م. "منا 21, 68 (ةعصمالب الكم. ؟. ةم) ذه 4
 1؟ةيتقم (ةداتقغو. 9) 5ءطحمتسماهدعر 2 اتسع. قرع. عع. مامات ة[ةعمعتسم ف1
 م. 4. 10) ل106. 59, ؟ هك. 01. ا1كهو.ر هطصض ضر م.82, 5 ؟: 0. !1) لكمتطاتق. 12)

 95, 14. 13) 6دسط. 14) آعمصشف. 000
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 006106 ج14 035 5ءطخ عنا هموسة صاع 710, 10و01 عرنم عق ل

 0١ ةزممع 02هؤء11غ, 16 0164و ذم ةطصات ءطع» آ١[! كوع ذم 85هنعوأ

 ١ ع لستنعط ذو 8 عرج عرمط ح13 8 يصف عمق ءاد ءاحعم 1 5-8 مندل ؟هد

 هلم 5ءطخو»ل4 ونفط 18قهم8ععو (فويس ليقع) ععمومسدأ.26 8

5-5 

 , 6-5 ا نيل 5 -5

 ع 1*نىسدواتمن 2 ععم لصقم *) (011 لصخم )و عطقم”) : بدضقم و

 . ماو عسل مد 11 س0ممتات مرتو ءرنهعص ”) : (11 ةقد)

 نطارس طقس رطعلا و تي .. ريبق هنيرص جملا ِنولَك
 عوقلا ةعاس ىسفنو ىناعَت اذ نابسبلا ىبحأ هب

 98, ىلع 8دالعزو ى؟عمص هو ةعطاقعبأر يا هو 11كوءاطعو ل16 1*نا1عر

 5-5 لثع لكم معءطعم طتصحءعر ةءقجل طل مع 180م طتصتفطسعملو

 ه6 ةءطق(2* زعا عم الكعمم, مءعمص ع 83 ءطعسل رداع .ةسضتاتكأو

 100 مز ءاد ةعاطقغ ذه 3ع 8ؤدصل' ماةائ]1 ءطعم [) ءدء1ه]11 و.“

 1مم حاف "طاوس (هلعم دصتغ ممعاندءطع» ةاءععمت هس 06و 8عاصعق
0 0 

 ' اوس), ءلوإ ععامقددتعر زم ةزصصع ءلمعق ةعطت ةعطمتساعم 5و تل عقد

 ىرهانق ععم عز نكتدن عاعقر ةعطع ةعطوسأ ع يسوع 3 اقل (055 8ة1ءععصلء)و

 - ديل 0عو 0صدمتعم طب طققتمل# لفَعحأ (فيس) ,,ةعط0ا1

0 1 ' 

 ةغلابملل , 16 2. 8. دو دزةدؤوتنم 1س. 110. (عق. ةعم.) ©]1.2. 5.56 ةمع
 روض. 2 طلسم م. ؟خللع. 2, 27 ' كما. 010. ؟. ةؤز طوس. 61. 781, 6و
 . ظطعأي م. كل, ل1. 2104. م. 119, 3. 3) '*ةمك. 10. (61.2.7.53. .4) 9

 فلاع. 2, 20. 5) لعكمصةف. 6) طلو. 6 م. ' قدا. 20, 19: طوس. 40, 6:
 - 7) ةدمط. 8) 8هق4. 30, 2. 9) دسط. 10) آعدصتف. ا) آممع



 مووطملط متطسصغ نعم 1[ككمقتغع 1ص هالعمتو ط. ؟ةطنف ذل

 واللا 011 تحوم ءطقوأ 009 عنوعاط عمق 7ةةعاجأ) 1نط هلل عات ملا

 1آ2385 ميوامعو 5ءطق ء0غعق 5ماامع ؟هدتح 810غ ؟هاثف ءطماط أن الثوم 3

 ال ءاممرج 0ع 5ءارقضأع 10 016 11770510105 07701611 83 ةما م

 م1 ممم. 10165 011 طوووقو زم 02 عاز ءاطعدح ©2206 38 ةس

 ةفاتعيصلا هرم ء119:61115 نط زننانوهم# ١1) ةماصمص 004 م ماضهص/),

 ىرعلص ةعطقملعو 5ءطسوملغب قهف ةتعط فتعطغ طستسصسغ”).“ وع 57 طقم اهب

 ءماطقلأ لعد 8ظءوعمل# لعم ظقسأعر 0ع آتمومم م[قم عا ءط]عءأازؤ هق 15 لسه هد

 8و هل وق همر عوعطس طاعتطأ مءاعطع» خم لعن © ةوعمفأ هل 5 ليل سَ

' 
 095 5ءطسوملغ 0عو طءمةطسغوم 1ع1لعم هصل 21ءطغو»و "خسصتخ 2. دكا

 1اتطع» 181ععصااطسص 8 000 1[عقدمنوو ةدططقم 7”) انبي طاع م

 ىؤطماأ هن زد 0عدد ع 7

 س6 عاد سان ل 0

 ماظعلا يف ممَصِي ىماَصِمَصِو هيف بيع ال قّرْز ىناَنَس ٠
 ىالل عاصم آرهصععمقماتاأمع 15غ طاقسات عطر, هطصع 1*عاتآو

 31 ءزم ةدسهوخس, لعام ععأن نوع زمنه 6 ءطوتم طقم لص 0

 حادعط تاند ؟هطه1035) عهط هع ؟ةصت» لعصص 0طقات0 ا. همك د هلم 1 7

 1[مءز1هفودصع ةعلمو» 5ءطخ وزع طئطقمسقر تع ذص 1ك ءعع ععوعم لع 200 1

 ىمر ل ءات5وسم ععاوط عمم ععطماتطططعات 1010م 737.  ةس ل ع ا هيدقطلاب

 لوقو مددت 19) هو عم طففتغموم عوجاتممءطغ, دصل لهفد "قضت» هق تطعم ععقوطءم ع

 طقطع. 1كوص عما ةطع» لعدم 0طقلتكعم هد رج ومقغءطعم ر "ةسصتن طقطعو زخما 5

 ا) 1عقصنا م. ة4قر, 8 6 2) ذط. 3) 6دسط. و. مر 8[ه:. م. 146, 3. 4) الكهقل
 م. 5و ؟. 20. 5) قل. هه. 0. ةدعر, طعس 11, م.ةلقر 1. 6) 6هوعم 6هضط.:ا
 لكقسأا 40: 19 1و ظممك. ه١ 111, م. 495, فخ. 2969, ةةدع ةطض 06“ ةمففم» م عاحإ

 06و 4ص ط. الاد ةتاعمعتط ةعاطق6. 7) طوعءعمءاععب 8موع. طتقأ. ةتكر من61: 8) 1ع

 ظ 111: م. 495. 9) ظقففقس. 400. م.68, 14. .10) 0 ةمغط. عر لل هنعص 0

 را. 15 هك. لهفددا1ةذعص2 40016. م. 68, 12. :

 وعلو 06ه مهد ئطص ععممم#عم ستعل. ةماصمصلا (ةةدطقتت ةدقأ مايصمصلا *) طلو
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 . و ةيكدطعو ]16و35 ةتعط لهم 5ءطصب علك مولعطعمر "هع ذص

 ٠ قاسسمووضاكجتسوءلع نمل ةءطاسع هزمعصس 0ع» "1'طتعتف طماغ ءاصعط

 0ع مص 1آكهم1 طعطسمأءال, 1؟0ة1 هل تن ؟( دق 6[8538: أ

 ةمعأ طامطقما ذم قمعسس 1؟مهمعساتءلع سك ةعلمعم طعأ ةنلكتس 86-

 ا (صةجتل)

 هبراصم هنك ف ورمع فيس امك
 ,؟11 ؟خصدو 5ءالدع ع"لغ, لعدد 5ءطصقت للعم متع غةمقعط ءم.“

 1 ١ رادلا موي ععددضماوم 1ةقعر هد مءاءطعس 0 سقم عمق 01 تضر

 30-5 لهم 85ءطخو لع, لمعت تخلع عو .م1علع» ةماععلمملعم. 5مقاعت“

 ا ب قلت للقطمللث,ر هلك هع جمك ةءلمعس 2تدعع ههعط 8دقنو ةتعط ص

 ' ةولطتعاغو ؟هد لعد ظعمس'ل"قم لهم ةءطخ ءنلغ ةققودسمفس# ب نمل هلق هم

 1م عص , هزع طقافوم ه5 عم طعئات وو» 25ءءلكعم طعونسصصغر ةعطغعماكاع ع

 8 ءاطرو سل غوت م16 0ع 1[ ءكودصعر, 0285 50 ةعطق»أع 5ءاننس ءتلغ م عنخ

 06665 طوققع قلتوماعم هاك »م 8اس ءنلغ, 2 هدعداتأ هزه هن طعض عما ع

 .ةعم 8ووزام 06م 0طقلتكعم ىلطقلت ععادصعأا »منع عوق 01 عموم نق طصلسوعم

 / . قعم طتءطغععمر و عم طعوتصوومز قكمعس ةدعأف ممم ذطص: ىرآلآك وع و

 1 هع 861غ, عد علا6تو عاعتعط, ها[ هع متغ 0ع 1ةاماععم هلعع 0ع

 ةقسأا ةمعر عزل ع.“  طتعوعو 5ءطسسول6 مم لع هزم 6 ءوعموأدصل عد

 1 ؟ءموم]ذفقأع ادم 0ءهجقطاسمععم ةعلمع» 5ءطقسأع , لتع ؟مهأ هم 6

 . قوم توا لغم لعق ممملتدءطعم 17[ دق عمفءا متعلم ؟؟1ءامصسل تل

 + 1مل مح هو 181ععماطممسم 1كدستم ةعوفث0:و عوومرملعم عدتن, عوط

 مع تقلوتسماتءطع دوانو هاتوو» 181ععمفءطقل3) 0عووواطعم. ىلف ةطص

 0 كمت م.839/ز ممم اطكامتوعم تضل لهم 6 ءلتعطغ لع ةوسقتلقل ط. ةمدةتلع

 سعود, 8. ةدعرت, ةمخا عر ظكلمؤعم م.220 مع. 157, ءتط. 1'ععغ م. 9, 0.

 ع, ؟؟ز1ءاوص0 عم ةءطستع0, تصل 4. 1'طقتا ةعزمعو 610[1ةمط و عاق. ح

 معالم لمص ععم ن. ة. 7. 80. 1, م. 94. 3) 20هءمءاععب 5معع. طققأ. كلت و

08 ١ 00 
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 قوم عمتوءطتمءاع 1كمتفم» مقسانعط كمتنعو ؟هءمواتعطو ةءطس ولع

 ةءطغعم]اع ةءطتغءاعور طقعط هزه طقستم ذص 6 ءوععضتة11غ 067 ةمممس لاهو امنع 1

 ةوطح هلك قيودسمفسو مهم سقم 0ع7 رب هلق قلعت 8 12م3 ممر هطصع 0ةقف هذ 1

 دب عج 5ءطصعأت0ع ل316 عععتمعمذو 5مسع جامع. اككدعط طاطمقاتذس ا

 ةءاطعماعكتع هو طوسنم ةولمعصس 1"ءالطعستم لو220 ط.دطمقعز ت0. 5مققعت» هما 68 20( 1

 ورع ©طقات 11ه 1ة5؟ هاعاعت] طووءووعم طقطعم و صقص ؟ عمته طعأ ), 8 مق 8اس :

 ىوءاءاطعو لتعوورم 1*ند8غ كمهأ نع ءامعص طماطعم 2ءزو اعةتكأعو 028 < كسل ع

 ىعوعرم ةعأ. 101ةووع نطقلت[ عقط هو لعص 1"ةحعلععم لونوتر 0ع" ذم لوصتتغ 52

 ١110 هو قوصص ععطات ءطعص 15غ, 10 هتعطغ ةطءدنا1 ءكعتنام لع عة 7-0-5 ا

 ع لعدم قمع (ممعط قصل عموم مزعالعم) 5ءطوص عملة عص, ؟ءاعطع 1 1[كةمنونس 8هلاع ١

 عمو ةوطق 5ةولودصم ةوص © ءقءطعماع ععقفءاتتعاعغ طقطعم ة0117) و 2 هيو ا

 اذءاط راقفلا وذو, ىونلا وذو مد, بوسر 120 ةماصمصلاوب كدا 1 1 ْ

 121ععماطسس عد 2عهمطعتعم , قف ل3646 مصل 7عتاع 8 0 هممدستة مص ىاطشتأل

 ان. عدانحاقب لدم هرج ءتغع هسا تصلكم عد "خس ان. 21: 0زطعدستط ةتنعط ودع ف ُ

 هات: هدتفمستات5 155 01عططقل. 7 ٠

 طع 181ععمف نطق, ءاءطع ةماصمصلا ذم 5و مع ععطت 017206 6و 1

 ةسعاط ةمصقأ آطعلمعمب عمنعم 5ءطس ءنلفع ؟عءطاعص. 125 ت0 0عقطقلاط طقم و

 ماتطسغر 0288 088 5ءطصع»لغ ةزعط مهدد 5ءطاقعع هتعطغ ]اعط ةصدطمأ دلني ط»

 : ىكني لد )> نمل ؟عءمص ءهو لعم آ[سمءطعم 1 ل ]عرس ممام 10 0 بات

 لصع“) ]دو لع ةطكدمص جم قمعسس ة0هاءاطعم 5ءطخ ءن01 17 هلل618168 5

 وصل عر 5110 هور ءطعمدو 736م ف 10 ب هلعطعو 5 هموم عم هيفا ملا

 ىمتمو ”), 0هنءط تع 8جوأءطصدمعوم ةاقث ةوخأ مل علم 20718881868 , قول هم قأ

 ةاقيقح وذ و088 ةعاطو عوطسل عا طصغك دما لمف 2كءومتت»مدس لف 6

 اليمام 565 معا و لقمف متعطغ (ةدفءطغ“ عوعطساب 111 6طعس ]ةفدغ ةزعط هان :

 ا) 60.6. 2) 8:5ومطوءامز ظنطا. هيتومك. ؟آ, م. 117. 3) ظدفدش., خ00, ]
 63, 9. 4) طلع. 6 م.1]سد. 14, 14 (ةالهمع م.48,14). 5) "هس 210.7.86. 6) هتعل

 ةمسصمأل ممعا اسبصسر 18ههب 9, 3. 7) طلح. 6 م. هلع. 1, 30: 18, 14. 8)

 كلو. 7. 86. 9) طمس. م. 310, 9 ؟. ت.. 10) 310[8., 2ءقا3., م. 148, ”؟. 2 35 يلا
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 00 ا

 | , هقول مص هو تو 8ءلعدغمو ى0ه8 همها وك (بِراَجت لك برج ')

 كانوا 0:04 055 5ءاتر وخلع زم 0م 0 ع[«06عصعط 2: 0ةطعت»

 5 . ضاوم) ىعاس ءاملسم ععم0عقر ةعاطق "[ءعوكر ةسعط متغ ةمععاعإا ع عع

 منك 016 8ءطمعتلعم نيترفشلا ىضام*) 00 ىلا ىضام*) 4كناكو

 9. 1م لزودع» 811 موزءطغ وتعال لمم ةءطصس عنخ صتغ لعسص 100 ءدععم ءطتعاع

 تمل طه]10 جلد ممم عاعتئطع» ؟؟ذنكعدمعر ؟؟ءقطقلاب نامراصلا و ك1

 ةلذمم تمل 5ءطخب نلغر 50 ةض0لعءعقعلاو 8ءطخب ءنلغ ل 6 ءوءاطق نع

 . مهل هله ةةقوءاطو تطوع عموم ةسلوءادممأ آةطقلع 6. ءطقهاقك”)

 حاترملا ٍلجألا ن نم يصمأ توعد جا15 لق طعون طاع 00'1وهوعقعطت اك“

 عععمسمع عماطقلخ قبر“ و ما. منو 5١ دما لذو طقس قة عومع [مأغ عصمت 10د :

 ) يعزم 5ءطسو»لغ, قمم عرق ةسلضمعأر هطمع اوك جد ة"0عم (أذأ
 رح اد ن

 ا اك ةدصط. هن. هك وبني ال مظعلا 3 سو 0104 ىف ضمغي

 5 1 11 "4, 36), مقعط 0ع ةممه 6 ععص 180 انااتم 5 17 عرنطو 6.

 5 عم ايد رول طق 27 ءادعم1أممسص عت همعطن 6-5 5 52 درا2) 54

 . 8وق 8ءطخ عنخ كيس رتل ممم ” ةالععسم هله كم 5 ءطخس هنلغ نواعم

 طعوعز طمعأ 14. هو طتعمو 1. ص 5ءطصس ولع 06م عومطعأعم 2. ةمق لع

 . 20 8 ةءوعم» لذع ظدااعتو 5ةدلمدسم ععوعطتءاعأ طفطعم ةهآل, 8. 8

 1 36م ةلطقسو ط. هان ةدسصتعأ8). 1*ةعوعت ونبض ىانعأ لس لستم ععم ل“

 5 سنا بوسر هناعاق“أ), ةددعط هدد 5ءطاققع توم خبرض. الاد عط 0ع

 مم 06و "عمو لعدمم ةمعط مع ظءمتعطمموع همك 036 1مم( ]هوما ءأأ

 .٠ 1ل[كهاطآ زم عاعزءطعمم ةزمصع عم 181ععصصمهتسع تفعيلا 5 نا

 8 ]606 طءعوطع طعقاؤسلعص طقغ, 2/تدققنم ةص 1130. 21, 9 هك. ]0157.6 م.

 0. 1. 2) 2ز5.6 م.' نا1ع. 13, 44: دس. 384, 18: 19.10, 10. 3) آ[عقسنل
 8: 8وعرب , عم. هم. 11, 147, 11. 4) للآساهمددا 8, 1. 5) آ[كفصنتا م. 510, 5.

 آ1, 169, 6 «. هن. (ةطمت1]عمتم ط. هادفامن). 7) 1[عقصتا م. 457,9. 8) هن
 رنءطغ ذص 01 ةوع» 8عءلعدؤ دمع. )9  طلح قم م. هس 14, 19. 10) ذط. ' ق118. 9و

 ةىسط. ه. مث (110وةتا1ئعدصعءعو دمص ةخلص دم ةهعطعطقل , هطعص 5. 176 كاتتا).
 ' 13) لكهس اتق. !4) 1011.6 م. 1 ةل]ع. 2, 97. 15) ]عوض في م. لك. ط. طفلي

10 



156 

 06و 2هطلتغوم ةدئطؤم (ئدهنلا نبهت ) 4 همم هنلهنص ثدص 1 ١

 00م ذم لوم ؟ ةطتملصصعب زاقيل اع ةروطاخ (كملسم ععملب ةاقا 160

 ةهيركلا 2 مدع 6هسط. ىعتص ةءطخ ه0, 5ةاءطعق ذص لعص عقم 6

 و هنع. اص [نتمطعأ] (00'1) طعمععم لعق 10 ؟هطا م8ةعد لع

 01مورع 56ءلالع همعقطتنا (5. 186). ٠

 1[ 0 ووو 06و !1هكءطغعم اظكاس لمس ععمو تمعمعأ 085 4 فلا
000 

 اععزأ, 0ةطعال بدلا وذ عام طمصضأءعقر ءاملصععمت 0من“, هلع. ١ 0108  (بمب 1

 ىوف متع عممتذعاغ دصل هوه عطغ 020ه موط“, ةبيرصلا ىف واضمو دقو 6 8 1 1

 ج00ءعو 21104, 038 06و ]0 ندهغعو (1كةطتا م. 506, ءامظ كفييَشلا ١ 3 ١

 مءطخصو ءملفعتع 03ةنءغئعصر 1طص ةضد]عدززةان , طقغ ؟1ءالامهزءطغ عض دامس :

 8س ول 65 0عو ةىطان مصاتقحد هادقدحت (دنع هللا ىضر) ىدضلا#) اا

 ىعا1ةطعق, 5 ةمص نوح انا كاضر 716 ليقع هنأ لقاص#) ره 8

 عمات طا“ 710 ,م8 0 طووعانطصعأ. الزووو الاو ه6 0000 1 ٠

 ؟هرمع 70ه زعمعت» ةم0 عمم, ع ج3101ععم ه5 هزغ]119 هما ءاعملعق 50021 -

 1 كم 1 00عمك ةععاعطعم“ ةعزم مداتقدأعر 80 3 0 8 نس س4 ا

 ظن ءاعسز ءطغ ةسك لعد انك 0و 1! عع ىنوقسأ هو طعموسما 7ك. دل 5

 كيلا فاكر حاولملا , 5ءطو ولك 06و ةخصتع ط. ةطات ةفلفسب 3

 ةءاطصقاا ]28 :ةؤأةمص0ع“ (هءط ةسعط 085 ,ىقءطاقصاكع, !ةصوع“) تتاعاقتنا. ا قم

 ةعط]1عوو6 ةزناط 1ععم وع 0ع كاوسمع باَحرملا 5ءطسو»ل4 065 ا[ةاثلع ط. عوصصتُف 8

 085 1“ كتم لغم 8114 طتوغم6 3ع ةةطحس هل قلع برقعُلا 3

 8(ةعاطعا (ءاع. 6115) 0عو 510م1. ا

 1نوق ىمتمو» 0عو ععوعطو دم ععمعم 5ءطخووملغمو ماسمعت لعص 1آ1عططم# ؛

 لوو 6 ءمقةمفعطر ؟ءاءطعو اعتصم 18دععطععزوووم جمد 2ءدع ةماقغءطغ7). . 8[هغةمعأل
020 

 معصم 016 5ءطخ و06 تاعيسم ؟) ,,ةوتوءم0ع“. ]0ع ليقتتك, ؟ءاعطعت» 035 7

 ا) طزق 3) ةعدسشم. 4) آم 8ءامو# ةتوفوم "د01 سعف ذه عساف ءطع ل
 1.21.0. 55511 م. 542 0037104 علمت. 118116 ىلا همام هطل 110

 ععودعأر سقت وعز مع هانف وممتع مدعسم (؟هكمه1 ذص 8[هط»)5 ثم 1 ءمأو 4
 818015 ءاطعم 0 :ةيصس قتلك هن مص "201 طقطم اععزصعم ةذصص. 5) 1134. 89 3 :8) 1

 8, 4 01. 0 0 ١
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 1 5 طءعاع1ن مغ, هتقءطعتسذ 0م ععوعم لعمط لكصت ةن عم هت ععماتس 0 ءاعص

 ايرااللا ١ لقتال .٠ دقلأاع 3) هده

 هلم 8ءاتادعب ةما”عدمغع, مءاعطع» لعد 4صل عم ععضطتعار

 "مذ عاوتزءا» هو ةءطتا 4 «مطعوب رعمص كم 1"هصلعع لعتس طاتعط.“

 0 هوءوعم ذم ععدسفطاومو» 7[ مع

  [ععمصغ لذ6 8ةمعوعطع, 016 1[ددعط»ءأ5 5ءطص ءم0(غ عع ؟ةطخعصب

 معصم ههقتمطتقءاج هع ةمعط مانع اعمم0 عمو ءافءطعم.““

 ١ 104 30 181 ةز 6 (038 0 موس 20م0 ةلءانام) ق“) 77160 ا-

 مل تع ك1طقنواععتع (ةدم آمسنعم) صنع قأ) هلعم ّلْوُلَو (9؟ هدم هد

 [ةسدلبسؤم طع ”ةغاقطر, 1و طمورس. 22511, 319) اهم ءطمعأ. "قمامع

 1 8-5 اظن دات هل (ئفرشملا وص *) ند0 0ع ةآرمصقوم 7٠

 ١ تفيعأ كالا (خبيرصلا ىف توص) عاوزءط[ه115 ممدصح 5ءطد ملأ

 (, 156 هم لعم آعكادمع 0عو مهدد 5ءطس ولم عمزمماأ عمعم 1ة1ةعصق عم

 21 عملك وهب ونعم زم عم آ؟0هغءم (ورثتو 3:

 قات, هلك مقص قتعءاط [ةمدءطأعب ةمصتغغوم هد انصوو"عد 7ءاغ عطب

 قد هرم 8ءطلقع همك لهم ا8ةدعص معصم آكل مصور 0255 016 0طصعس لذتن عفا 1 ةط““

 كماسما).

 يوعطتعم هاف كم 8ع عتق همووسةطصاتءطغ» ةءطقسعر معءصص

 : امعلذم اص لممع 0ه0ءزع ؟1ءامص عانت تعمم ةعع 01 ءاط غ1 ةءاطعا 2

 يم ةماعاع 11ععمفءطقلا طعتوععا ءعغ 10. سريخألا» ]دات ه116159-
 ا

 0 يلهم ةؤمسسعر 1ةهغ105 مققمععم0ع“ر روع لمع [خصصف 89

 «ةس د و

 000 57 ةعاطخب ه0 06 711١ مهل يلهم ءاسليعم عن هنن

 هعاطعس هعمطقست“ طعن قلو هق081ع ((4ةصطن ة. َخ د (1ظةوشل)

 كسل م.414, 10. 2) ةعبعم. )3  38106: 5. 5ءاك 108,8 د.9و. 4) 7هظموؤقل
 . 5) 8س103..4, 10. 6) طلح. 6 م. 'ةكمغ. 27, 5. 7) 10.70.26. 8) آ[؟كةسنل

 8. 9) زط. م. 852, 8. 10) 8آدس. 1. 8369, 2.
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 مسايا جاو ىتقت همس سلو يه سيبك 0
 د و ب

 يحس 1دعر رجم 15: "قست وتس و ءاماعم لتع 5ءطصس ضلغ عر لأم سلا

 رزع 1[عمموطعم ةوئطوسنمر 0ع ةءطقلعا عاتطم تان ةمهلغمم ). 6“

 1م ل1عوورد كتسصمع ةاعطغ 03ه 17 ينطسص 1آكةصق1] م. 623, ت]. (717 تف ل "قطاف

 5. 00 0 ذو هدتوو 18اعاقعدمو 6همط.:و ذمغ 0عنز هتوعم 1" ةلئادثنو 2

 مظعلا ىف 5 اذا ؟هعومتعطعم ١ كعمص هع ءمغنمم»ةءطغ 0ع ةهمف عم 7

 ك0 هم طعطقضإتعط ةعلمو ستعطغ ممطعمر طلق ءلصع ةدعطعق تن 86 عملات

 1و63)“, سمح ذم لع طحسصدمد“) ىتعضل تع طلق كانت 13: أ ءلت هه 861068

 لومععم0ع ظعءعطقضءا 1 ءطلع عت( ءةمعق ة[عمصعو هنءاد ال ءةضعاعتءط متع لمع 0 1

 ةعط مك عمعم يءاطخو عل ؟ةعمصفءط هلت ءطغ طدعرع (نطقم]ت# ؟مددتع ةمل] اص 8 3

 هللا ممصم ,,055 طل 118116 هم قملعسوك هصل لعص زكممعطعم ةعتطقتا“ 8

 ععووعم طقطوم): ٌقبطَم ) ى016 0 اعمالك جءروءطص تل“ طلو 8ةلممخسإ
1 

 0عو ؟ءدعطو : ىصصفعطءعمص ر 0385 ةهنكذق كعدص ةم0عععم ءماةزد عا“ يوتعاأ ذم 06
1 1 4 

 ممجعملممو هس لدم ةءاسعمللت فم معقم لمقف لذع ©نءلعم (خحسعر ظوتسو)
 1م ءاممم 0ع هم طقصعع ءامو ءماممعءاطعم 0ع 1'طعتام جعماطعأ] “و جاقو: كتم ©6ه-

 1ةداعع 0ءرووا1 طعم 0 نءاطقاتتعات 7106ه .7١ 156106 7ةرعاو ريس بَ 1

 ع1 ءامت عا 055 (1'ةحب11-) 8[ عسصت ةانعط :
 هناا اي داس سل د

 قبطي ' انيحو فيَ مهبعي

 ىرطقأل0ل طقسغ هن 1لممءطعم ةصمامنو قر جءععاتعمصغأ طه10 0316 0 ةاعصاكع ع.“
 26 <« هم

 مليص, هوعا 06م 1"هنم لعيفر 16 مغيض , 00 205 0لعصح الدوم سلع

 1موو"58 هكةمعو ى مععط710عغ هما ّدطص ؟ءةنواقيعنعم ةزصصع كطعق 6010. ةهمدلتد

 عمات“ ةمعطغب هاهو ءةام 1162511 اص ةعطاةءطغطتم ريك ءط نلل6, هو كه وتس

 ةقغاتسسم ءاص0ءور ؟ةعصت ءطغعص 0 ف. عتق 5. هطو طقعتسم 53617: (لعفسنا) 0
 دب مه سن 20 نع ف١ ء ن

 عليصلاب اوبتعاف راسنلا موي رماع لتقف نأ ميم تبضصع

 از ةسدوعلعدسد ظطفس. 311, 1: [كةسنتا م.549, 183. 2) ه. 2.0. 3) آم لذعوولط

 ةنممع 1130.660. 93 د مصر ةلققعطس م. 140, 8. 4) م.361, نآك 5) 182 هقومت.ب

 400. م. 60, معص. 6) س4. م. 290, 7. 19. 7) آم 0163و: 1 0 9 95
 3 263, 15. 8) (4ةسطم 9) 16.5 ةمعط طقس. 61. 8. 268, 9. ؛
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 , ٠١ 560 تا افلا, 5ءص هلع 0عو قطن 0هؤئقمه نسل 0م 1كم

 تمنح
 هد قلتو لمععط ذو 8هوعطق 4 ءمطعتغ 0مم ةءطصس مل عاتموع ؟ءحمصل هفداعم

 1  همزاططعام ةموواتطس سمعلعم ةتملر هاتطع وع ممعط لذع هم 6

 2 مو 12/019 اطءهات عاذعطع 5ءطتا0عنحصع لعع 101 ءطغع».  ةمصقعطقأ

 قمع ةءاتوو وعل عطا دع هصل ؟؟ يعاعتنطعر 0316 ةعتمع 12:5 ةطضاسصع طعنا لد

 ! قام عنان ةءطاوععملعو ةعطقس تل غ لختبملا للخضار 116 0ةقز م6

 عووعم هوؤمع 85«علعط ععمقعغع3), لمم متعءطغ ؟مم ا[ءدمعس ععماتءعأ

 ١ طرئومعطغعر م اعقل ها1 عع ةءاطاقع: كتم برص (8. هدعمزؤز اص
2507 2 426 

 00077 ةخيرض (01. بر 038 1"1عزوءاح ا 0 1ك 20 ءطعص

 :قث6 2ةءاوهط ماتم ةمع» ملغ مع» طلة اع عانع ععوءعطسة ءاعاعم لايدعم

 ٍج رىووعم زمقواوعم لثع ["كملع زم 8عطعم مموفط ءعدص هت عل عن ععطس عد

 0 ةمفمأ عم لهم ةعطخءل4 لتع 1["عتصلع هصاع»عاقأو وذم لثم 2 عمال

 8 : الدم 1815 0ع لادم عانت 06عام. ا 5 ءمىوسقطصأ ,,ءاصعل

 0: :ةءطاقوو عم هعاطو6غ لذ طمءاععملعم لكق5ءاناعتم ةدص 1186 210“

 . طولعأ) ,ىعامعس 5ءطاقعر تنص 0ءةوودوتا1ءص 0316 8دضل مدعم ععوسع5 طقه

 - (0. طب لهم لةمعاتمعع عد مدعم مدعطت)ل, همه ]كه ط هلمفاعمتت“) .

 هقوقف (طقغ زم 0ع 5804 ممم 5ءطصس ءعل فءطاقعر 0هعق لهجوم 0ع

 2 نع
 ]6406و 1” قرتوؤوم ص آجغ ماما.“

 ) لكهسصالف. 2) آرممع: غم ممط , غم ةءءومع هر غ6 0عوا”هزإت. 3) 110.7.
 هؤل. 1111, تلغز 16. 11, 59, 19.١ 5) 8مل. م. 291, 5. 6) 1ط. 7) طلع. 6
 قمم. 512غ, 13. 8) (2ءزغ [طذ مدل [عؤسنتال م. 610, 11. 9) (00

 : 181 1كةسأتا م. 666,



 8105 عت ودعم لعر 5ءطو وخلف قمم 8كمصدتل ان. نهطقفا“). ُبِلَعْسُنَل 5 :

 ”ةصاطوملع ”), ةءطحصسو»06 و ”ةستع ط١. 1[سلخطسمر ؟هنمعع 063 خان 1 ا

 اآدز1و ها عا1ناطوؤود 8110ءرع 0عم خس ةزمل ؟م1ععم0لع: 1116 عاصم كمل طم 1

 اطعاذ16ه6+106 ةزعاط 0ع لادمم جدخ قطخو ءطخع 0ع 15م1 مه عاد وس وطبع 0

 ىواءطعو لعم ماعاصرص]ةه نع قف 1"ءدعم 1[[سطقطتااو تح هد([هعاععم رصف

 ى10ءعرمؤمطغ اعلم 2دسصعوتع ؟هد 52161: 016 طتصقو 8 هاون وحلم

 عءموءطصتغغعص 5) دس همتعطغ متملع» 036 8[ءاسقمتاةعص (ة. قصات. 317 هدو 6. نم

 لجزء طقسصلع 0ع 1[ العد ؟ءضلعب جاطقععقءطاةععمر 516 تع 13 م 7 9

 اطفسسعو ؟). طنع 1عممءطعم ةنعععم هلك لتع خضع 81 ءععطب 01 1[ ةاَ 1 ش

 طوس ةءاطاوعةمتعا 12: 6 ءومول نع ىععلعم لتع 11ةدماعت, 916 "هم 1مم

 [كموعا (ةمسط. ة. حوص): ْ . صمقو

 خرشصلا رعمالا ورم فلي انك ٌْمهَمِجاَمَح ْمِهيِدّيب ىيسلاولعت
 ال16 ةءطخو علا عدم 1م ةطعع» طقصلب ةزع ةءطاقععس 01 تعاطق0 عا ينل

 116 ؟ه]11ط1 نت اعدسد ءعاع ةمهلغعن 016 1[؟1ةوعا] جددق ةؤزعتمأ عاعصت 0 0

 0506 هطعءمدءطادوععم ىذع الهطقتطتا هدأ نط. و. عقن)ب مكفستل) :

 ماذقلا ةعيعن مّدقلا بص: .مهسر اوس نإ دل
 األ 11 ةعطاوععم ةىوطتعات ءاط طصاتغ نمقءرنعم 5ءطخو ه0 عطل مقوس 1

 171716 طا عزم ععاع ءطعغعم لعدع ىلاغع ةءطلطقعءطخعأ ]كة ولة.“
4 

 از طنذ 4) زعدصتف. 5) هك طمس. 815, 4 5. ن.ز 11-121, 168, 16 (1)1طغش
 2010, 2ءا[ععمهددع 0عو لكمتذ ط. ةاءطقإزتس) : 5 ءطخ ءن0غءلن, 016 3ءعاعط "قانا

 6) زرعمسصاتف. 7) طلع. 6 م. ظكمس. 1, 21. 8) 'ةكمأ. 816. 7. 51. 9) كل
 م. 140, 8 ؟. هن. 10) 8آد4. ةؤر 6. ١ ”ةصع ط. آكما1. 110. 73. 1
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 ( ىعملعم لتو 81ةلمع 2. منع 8قمماو» ممالعم, تع تع اآدععام

 ع يان ومد وس ءطمم عمر هرعاعم 2.  ىزع ععطعتمعم [عدس ءعا] هفغعم

 16 هك ةعلمت ناعم وعم ععس هسعم ممم0لمم 006 00100 ت1م عصح

 ا 1 هوم ا مد عاولنطعم هلع ةئوسمدءمعتوعم دس 1[همغ7).

 1 0 0100 عام رقع 016 ةءطقعأ 1ممقعمف متغ2ع 2)و هو ند: ءادفءاطص

 1عوزم7). 1808[5 هو ذص 1[عممءطعس 0عو 1*عم0لعو ععماقخأوأأغر فو سل

 416 ظدعاععةطصع لعد !هعطعم لمد 1006و 5. نينيبيلا ف 41 عد
 ا 1-1

  ةلمعق الدمصعف, عم لذع 31 مق ءاطعم د 261 38 ءلعع توعطت ءاد (برض هنال

 21 اًناَسْنا 5) وعزم كوعمأ از ءطعم ظكآدصع ردح ؟ةطتع ط. ةلطسقمتس 79

 6هورعم5ق 5م نصععقمعطا نصل ع0 ءلق ناد ءأ و عا 016 8110ع» عد

 طل ءاحامم 1[ ءامصع ةنئءاععم هسك ]كةماعم هطمع 1+ قرم هرم خ 1235 5

 ع لوف 5هلمر ةمهماوعم و ا[ذ نطاق تقر لهم هو متعطغ عوف ناطس ونوع 12)

 ' (ءةزرصفل)ر طع70ه» 038 5ءطخ ءنلأ قدمك قكعار مهعطغ هي لعص 1كقةموتن

 ١ هتاطعتا ذو 18, ]روع طعموص د ءرماع لاو 710 تعط ءالغز كلتعطافق طاعاطأ

 لف لثع طهزلعم 18مقعم عم ةوئئماف ©, ط©نم ةءطس ولع مهطغ هتعاتأو

 000 06و ][عةمممم لعدم ةسعع ةئءطاطو» ريتعل 13

 : دع  لتودعم ها ععمم كب عءاع طع لعدم جاغعم طنز ءطغععص ةصعط ةءاطت]0 عانس ععتج

 3 «لماموم مصل عم 1 ءاءطصمع 063 81ءادعملعص 1"كةم0عق. ]1 006

 (1717 ةظس)
 - 2 0 ب دل 6 م اس لاس

 االيكق اًرسَن هل قت رك ديدي ىلع ىلا عدي دب

 از “"ةمد» ط. اكدل4. 310. 7. 388. 2) ذط. ؟. 98. 3) ذط. ؟. 87. 4) ذو مهمه لعص
 لغو دسك لعص ظولعم عموم عم ىععلعمر لس. 6 م. فخم. 20,ىلا رت:

  يىالكزع معدد 0010001 هغعصاعقةمأع جسدك ماهغاع» 1 :0ع عععول1أ 61“

 0 ظلمت. 20, 2. 6) 10..151:-10.--7) 1159.26 م: "155:14, 13. 8)

 ) زلعكقسصتا م. 226, معم. 10) 151.111, 49,8. ا1) ل106. م. 65, 3. )١2 1[ةلعق.

 7 ذا. 7. 73. 14) 31106. ط. 1كهط ط. عدط. (ن0. 1عوورتن) م. 26, *: 15.
 64,4 نك لا
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 را هرص 5ءط]و عع ةؤاتعتجت هاك ةعتصع طقصل' عا“ 000 :

 لجو معاسوأر ءاص عاود ةعاطؤر 0مم 11غ عمار هوو.“ ا 4

 هه رتع لعع باسو موانو 2داسقفأ 2 ). ١ ]نع عووءوطاوععمع 2ةناعت عاملا لمس :

 ععام»مءطعمعم ؟[هدعم 5 100[5عنو 516 قاوعطإما 0 6 00 1
 م نعوم

 د 1101: ععسص د قل ][1عووعم 016 دءطع ييلغع» طفت ةمتص 0

: 1 

 رط”وص طكممم عاوتءا» 0عو 9[؟100عو, 088 ععات:هءاط غم.“ ْ

 ]ورع 1[”1عطعصلع طعععوعطغعن ةتعط ج15 ةتص 11110, ؟ءاعطعو 016 17 ةيم] عع تق 0 72

 8 ءطو م6 هرم وسنغعصر نه0 (ععانق0(ءأ) 57 عه ءام ععونطا هع غءغعق 8 ءطقأ نر

 ا ةاكع هد 8وقمعمر, نع ال ةععا هصل 1"ةعطقول). 9 ِ :

 منقوع 031 ةمعع ؟هدعمعطصلتنط لعص جاغعص 101 ءا عم كوعصعم ال١ قو م6 1 ا

 ةصقءطقسا 1 ءطاععت؛ ىتعل لنع ؟؟؟ءاعدسع 03  ةءطصو«0ةءطاقععق ةصعط ذم هلل ١

 عورم عزم عا 1[ ةزقع طعقعط ءاحعط 9 ءزص 1"عنعع, 0ةووعم 1*هص]اععات 115661 6 ءَ

 1["عتملعم هسط عر ل1 ءععص )ور هع 1306م ةءطصعاا عاعتعط لع انطعمس 8وردص عوق ناب هد 1 ش

 طتص(فطمععملعم 1[ذملمغموم )ل. ةسق 0ع» ة5ءطمعتلم 0عو ةءطصو ءتلفعو دتساتأ 34 ٠

 17 ةقوع» 06و 6و (ىذرلا ءامأ)٠. 8ممفطتؤد ”) ةمدتءطغ مهد كمعست ةعءطخ# تا :

 لهم عه 00'1 ةزعط ععاتعطعص طقأ. زد 1[ه0عمت11 غن عملت ءطغعم :ةطصأر قدعف 0

 8ءاطوس وعلم 8[ نطغف 10 ةوؤعطع عاعتعا» لع 8هافطقءطاممد 6 ه6عق7) (ه نامراص

 0.١ ركقلاو نيبسلا 9

 مخو عوتطم قمع 8ز106» طعت لعد 5همواعنعم هقملمعم ىلع لأ معا راواماملل

 هغءلل6 هدف قعس 1عقستل 10 + 1306 8 ءطحس وعل غم هزم 8[هقءطسقر لع ةذعط ص ةنعوص

 طظقصلعم طعقملعأغر ءئ1 516 لعد 0 ءدعط 068 81غ عو ؟ءتنطان عا عض.“ اطل دعك

 معمم 06و 5ءاكجءو"0غةه5 5ءطاقعع ]طهمصعسعءأتام , مءاعطع ةةمك 1 هالك ع كنان 3

 ةمءطصس 06 متامع تطوع لتو عآقمماوع 0مم 1"ءةمقع هدف ا 110 ءصعأت
 ا

0 

 ا) 1[عخصتا م. 689, 2.2 2) ةهدط. و. بضع («؟. [عخسصنا م. 439, 9 3( ان
 21,10 ن.11. 4) طلو. 6 م. 15ه. 8, 11. 5) ة1كقسنتا م. 239, 1 تس. 2. 6) ةط.رت

 402,6. 7) طل. 6 م. اآئمص. 12, 31. 8) 1ه4.ةذر 6. 9) 511ةعطتآ 8من 3201و

 ا0) اكقةصتا م. 316, 12. از ا لطعأ. ل. ةعوط., م. 383: تس هم0عمو» طاع

 (.) ععاعوس عطا رى نعم“ نع 1مم عاف مععم لع 5 نطخو ءا'ل ل 1
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 مد 18 مومدوات وعمر 016 جمو 0عم آ؟ه]لععم 0و ا هآلكف طعم طق ةسعم )و

 9 00 8مم همم ممم 8ةوعاعم عقعم )ل لثع 8ءطصعال  علععتغ 6م

 1 01 عوم هعتمعو 5ءاع0غمو ؟ةنعاعت ءطعمل, ةمطعتأاا هع 01ةقعنع لعص

 وأق هم طفللع أمم 6 ءاو ععووم عمم 79 27عطر 5976ل 0

 ةموعاطعم ؟"ةطعع معا ءاطغع 5 1ص 0ه210 هيوقطصأ 05ق ععماتءاكأع

.(4 10068 68 : 

 مسك ذو .ءةممعامعم '1'طغعتام لعد 5ءطسس ولع تعا ص لعدم 17 هععاعت طعم

 هصرصسءم. 50 طءجعزءاسعع هزم 11ءطغو» ذم هم 8دسصقفدت) ه1 9

 ١  لكوصتءأأ 016 1!"ةمفأب ج18 ةءلمع 5ءطعت06© 89 1ك ةمن وطحن مار ن20 قنات

 "م16 هتف: ,,85نعطعأ ةمدعع 5ءطخس ءتلغع» هتعطغ ص تطععم ةءطعتل عم, لعصمص

 ةطعتاف هم 8قلقءمر (طعتاذ هم 5ءطقملعام ةطخف 5ءهطعتلعم ععااتط 0 عت.“

 "ا لما عم قةكطوعطمتغغ ,,5ءطعأ0من“.) 1" 1[هغعدعططت ") , .لعم

 ١ نمل ىعزاو» ععطغ هلف ةعتمع ؟7همعقم عرعر ةتمل 016 5ءطخو "0ع

 ماس نتتع 0ع 1888156 (؟ةوءطص أ.

 اندم لتوصأ ةمعات لهفه 5ءطخسء"لغ 6عمقعاتعط ةعتمعم ؟[؟زهاعدصع ةهلذ 40

 550 رمروعءطعتسدمععم. "'دعولد) مضعاعتءلطغ دتغ 0ع 5 ءططط عار

 ْ ماقام ةمطعس وخلف ؟عموصسدعطغر لعصز ءمتععمر عع ةطعع 0ع دعس

 :مةماعممو ةمملسملعم ىذع0. ةمقاعمع طزءطغع» ةءطععلطمم كعطصص ظاتعاع

 هرم عاءزءانو ؟[؟1اعممع جور 516 لعصص 5ءطخو هن 1 هغعم عا ف 006

 ه ةوطنم لثع 7ودمطومتمر لوم آ[ذداععا ذطععو قدععم مم

 00 ؟وصد 5ءطخو ءرت0غعءرعو ةزععو دطتأ 5عءطصعأ لعمر هأط ؟هد 0“

 ١ ةدهعأ قطان ذةطقتع ةفوقطت 119 وورد 8ءءطعم ْ

 آلاف 8ءععءطعت» أ 1) ذم لعد 2 ل ل

 2 ةزم4 8عطخو لاعب موسم 81مغم "هأاط ععققن طا.“

 ةفط كمر قطعصممع 0ع ؟؟هععاتعع عع0ءعماععم متع لع 11ةو6], 016 ذه 11م

 قلم 101, 7: 2) ذط. 91, 1. 3) زط. 49, 83. 4) ة[هلجعشمم 5 38. 5) 1ةدضن
 6) 1[مءوذ., طدسممدتتا ءق.1, 802, 2. 7) م.125, 9. 8) 1810.97.79. 9) رم.

 )10  اكمملع 0عو اط1ه»ععصا. 111, 22. الا) 0. ط. ل16 ععقتاا نعم 8ءعطعا“.
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 068 6 65ةموطق ةزوط هس 2ءاعوم. 016)1وء]طءص 5 1

 طز ءطغعرنم مانع, 1050915 516 0همد 01عطعطر 088 طماط 06و ال[قططصعف ا ةط قطف

 00عءرع جطعع معودأل ةصععلتطتتا. 1م 1مقاعرنعمد اعوصط طصقت لع تحلم سها 1

 مينغ لع ؟طعفموءطعم 11 عم تابتتسأ هناء عمدعم, عمت قةعو ؟ةانطعت لب 1

 ادتغفم مقهعط ععام0ءاغر لعصص كزمصع مهعال ععاماطا 510, ؟1عادصس لعص 00

 مستو 1
 021 مب ك5 2 دّتيخ نمل ه5 سمت 50-5

 ايقاب لامأ نم ىقبي اف كاوَج دنا ريغ هفالخأ تَلَمَك ىَتَق

 ىلكام الدم هد عمنعا» ةرسار طاق 0388 ساه (ءاطعص ]1عطغ

 آلم ةعام 37 ةءوم قم هلل, 0ةهقو ظلت ءطغم ط1ءتطأر قمل نم عزو.« :

 77 هرب :ننينوس هم0ل طقسف عوط ( عا «ةصعطع طعاعمدحصدا هه 5ءاطتو عمل هدام

 ْ ولف *) (م١1 هم لك 1و تزعل ةطوعات ءلعم[3), لهقد هاه 000 ط١ ةعمماطقلا 0 ]1

 (ناطهلتغ عد 4ىطقس" ا ممعاتلع حصد تع 8قةعاك عدطو 06و 5 طوع لغ مم ةعلصعق 00

 تس ذطدمص هدعطععمو ةءطص ءعلاع» هطمع 5ءطفقم ععاجوعطق 1 310عص و نع ةماعلا

 0هقز صتعع ةعلمعم 8مملعمو تلعمممأ دم هسسك )6 1*عمعع ةطقم اس عاتلعق , الكل 2

 هن هو هياكعممعر ععددعأ طقطو: خص 0عمصتو 8 1مم طن مف 1 عرس ل

 ةعطق]0 دعم 0 :

 هه ومو ج1 ل0 3

 د ار 507 و عمان دق ععمعزعاط 6 عدم 1 21 هد

 ممءاقغ ةعلسع '['"طعتامهطصمع هم ؟تعاعم لكقس ماعم. 50 ةدعأ قققدسقتتأ ءآ ط. هاف“

 ىانص0 نصقع ة5ءطتس "لغم ةزه0 ةءطقضتع ؟هدص 1؟انعط

 ىانأ 8ءمومم ألام 5ةتغ ذم 0ةغ هصال قاب“ : 0

 ند0 0[8هغءةدعطاأ ؟) : ْ 010

 ىادءعام 5ءطكص ءعلغ ةءطمص ماتطس مغر ؟هق زعاط تلات و ظ

 ]وقف لس لع» قلوه ملغ طقفأ طعاعقسصأا.“

 ا) طلس. 6 م. ظمم. قمر. آب1711, 2. 2) ذط. دط 11, 11: امص.1, 19 (ه 1106
 82,6). 3) ز_عقسصتا م.196, 2 72. 4) ةقصلععو 8ءزومتغ] 0ءع هانعم هك ةطصاعم
 [لومس )5  طقص. 58,9 7.1. 1طوققو 1. 384, 10: ىالدع طءواعأا عت ةعص

 ةعطقسأت عمم 5ءابحب تلتع لوط عتق.“ 6) م. 248, 18. 0
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 8 مط عملغ طعم عت ءاطصعأ لقا 3) 0 مصق, نسور »كتم عاتءط ؟هد عم

 عاعتءط عرس كزمنع ؟هد مص عطب' ةنعم لاصنلا ةملتم ٠)

 روورطو» هع قطمفم قطوتءطع طفت قمم طتوطغمعم هتعطت 019216,

 ةمقتطمدمع ممم 1"ءطاععم ذم معوماتجمو» 9[ كوم. "ةمامته”) 5

 ل ىمطصع 5ءدوسأوم مموط 8تووع“ (ءل, 8هفدقم طب(قطتغل) رطفلا ره

 5 811011ءط ةؤءطغ لكي ملا ) رى.ققهق هتعطغ لمععط 1[ ةماعط لأ

 (ةلقم ععدممل) اة“.

 وص لعص ة5ءطقساعم عمووعأ 1ةغ, عتات ةمعط هد 0ع 01 06

 غو. ةرنقودع» لعم ا ماأط عاتق بات رص [ةمعاتصلسمع ؟هم طمعءط7ءانعد
 ف هد

 5 ةابظلا ةيبان ةمسم ةءادص 034 (موص ابتر هم. هع انوبن, 1860628-
 نب 7 6-6 -

 اه لكلو لوبن مراص لكل» ) وز ولعو ةعطقجلع 5ءطكعملغ اعجصم ةفانطتإتأ

 61 00 166ه ةنطمعأاو 1205 اعممم ةزتسمومك 18[هنةدعططت 19) هوهغ دعاقع

 قو هالومل ىصع) ان 200 ليك رم. لال 5 ام ءععز ءاطصعم عاد قادس ع5 5 اخو لن:

 71 6 .هطعص ثادتم م ةكانم ) 000 نياكت 13 هو. عام ةمزءاهملعقر

 م06, جتتو ءاءا ورع (كدصلطء0ةنغدصع ةنعط 016 ءدماععوععم ععقعامأع

 ئ انوع ىتعل, زعم دعط لع 0ع ةلمسععأا هم لآ هنمعس 00ع ل16 ةط[طمصغعال-

 2230 ععهموعم 510. 116 ل ذم لعم 17 ةتنوءطةعطعمم همعط

 ! سولت 0 دوو 1[ممموشت و (عثم ا لعدد

 كك د دو 15و تفيدكم 0 طوع د ععطأعق ) مادلب ( د

 5 قيلعشفا (ءاص غةسقعاط عمل ول نفسا (8:0ناع)

 . 8مسرأ طعتغ ذذغ أد 831104 لعد ىلا عر ىعمم وع 6ععتم متعطغ دعا

(0 2. 

  تزوارغوع يحقطمعم ىهط] ةنحعط , 085 016 8ءطخو ء“0غعل 5267 7 7

 1030. 4, 2: اعقستا م. 32, ةز ل5. 6م. د. مم. ه1, 1: 1106. 119

 2) 1[ ةلئطت ةء.ه. 0. )3  دس. 94, 71. 4) طلع. 6 م. فمأ.11, 4. 5)

 4 0. 6) طلت. 6م. "فمغ. 19, 7. 7) 8س4. 9, 3. 8) 1ك. 11, 116, 75
 ١) [كؤرسأ1] م. 631 كلوؤئو 0ك. - ةم0عموو الة نك يوؤمطط ما ةعاض“.

 1 46 14. 11) 1ك. 11, 116, 7 "م. 12) 185 ةلتطت ه. د. 0. ةدعور عض هت 11
 ١ رعؤرسصأ] م. ةَدَحِر 8 سنا هدمت هومطدملعم. 13) 5 ةلئطأ هه. 0., آعمطتق.
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 006رع عورمع]] نورت 1م", ]ع00هعط ماتتن 1ص 0ءنمءاطعم ةطقتعطك 3

 ةزعط هلع زطعغعم 18[ةالعض 020 هعءات عنو يطعطعم. 81 هكئسصستمت ) مان 1011

 منك [عنمدت عقط ةمر نعم ةزعط 020 اطاعتاطعد ةؤئءنءاعءعم لضم.“

 اكزم 1هعموعع» 1["ءطاعع مغ 0ع 2031 هس 5ءاطخو ضل برج و 5-2 8

 1 0 دع 506 ا 111 68 0 يحس (6يم»-

 طع بيشقإا عبط 2 (8 نط بط 102 عبط) 0048 ريانا ف 0 3

 1مم ة4ل1ععصسءامعم ءلص ؟ءداط]هذعو (5ءطخس ءتت00 : نتنم 0ع. 1

 21د ة5ءال] نكد طع0"هعطغعمو مز 0من جويطء77“ 0ع 5ءطخس ء“"0(ءق. 000 32 1

 عاسفعطقأ 516غ, ممصص ةسعاط دتعطت عمهلع ةذد 0ع ةاغءواعص 7عاار, 8اس تلا 1

 0 ننءان لمدنحم ععطقم عاع ]طلام عع تح 8567716725 لهق اعجب قا 01 1قلمداسمو 0

 َعَقْنَأ: 0و5 5ءطس ولن ةءعلصعق 5ءطصص د ءاععق ءمغاعل ةألعصر ةصم ّدص 2ع وهم 2هغط

 0ةقتع 016 مقأغط1 عدأعم 1ع عما ول ةمتهوع هاد يري اها نانا 7 ةمارسد

 ذيج مآ ىلخ 006ج ىلخ ممعط 15 ةلتطت 3) هدأ نا ام عممداسة عام

 8 ءطخو نا حم (خضفُلاو ِبَهٌذَلِب حم فيس امو آه لعد 11دسممم ) قل

 ةزعا 81366 0ءةوءم ةايلح 9 ووفق زةلمعط هم لمع ةغءل1ف لعمت 010م1 5-7

 جمد لعطص 3 ةص ا وق ظادغو (؟عا. 1[هغعمعانطت ”) مد نم رماب مصنف ١ هان

 ظاسنع ععرقأطط ءاعسم 0 جا ؟ةمقأءطعم 1 0 1

 1235 ةليمح لعد ةلامحب مآ لئاَمَح جاتعاط لم 5-6 0

 1صقم؟عرحد ه3 088 5 ءطح وملف نمقعأ 00عد» تدععم طئالأوب 19ه هس قهطم#
 ها

 ةَلئاَمَح23) 000 داجتلا لوط 12) نصل طتنمع ثطعدع لعدد 23521. ميقا ٠

 نئهم داي اقرفح :ابدخ 08
 و

 ا) 5310ءاععور 8ءلطت., م. 148, ؟. 1: 11ه: ©1. 208, 8 ت. د. 5, 0110116ط ع 1

 1'ةلغ عم 0عو ةءطص نع. 2) 1[عقضصتل م. 479: 16 311 1 4) 182 ةاتطث م. 82, 3

 (موعات '[ه لوط دمه 1ص هل ةعقطت)لا 5) م. 18, 5 .ت. 6) 1عمق., طع (1فيم ةاسمتعتم 0

 7. 118, 3. - صلب 7) م. 724, 15: 8) م: 29,9. 9) طلو. 6 م." ةمأ. 19, 41

 111 11 9و (ةسعص) ةص 0. 01.5 ا 89,19 ”. ه.ز 0طقاع/ م. 102. 10) 51510,

 8من م. 168, هن. داحلا ديلا ركدس. هيق, 2: 74176: 2104.189, 5 112 0.
 469, 13. )١2 اكةصت1ل م. 510, 5 هل. 1. ©1. م. 512, 8. ١
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 "1281021 نطو قع كهف 8دموعاتو» كمعم 1م01ةءطعم طتمع )6

 ا وم ما 1و6 هم 8ظوو وزو 0ع آرقمعع 065 ةالدصمعو (ء؟. قعد

 ل مدس ذم لعص قطقعطمتاغ ىقءطء0ع“). 1وطعت» ذقن ةمعط ؟هدص

 1 هم 8طو لنمو ةنع 20 هلذت ال ام و متعاتغ ةعطاءممعس 2“

 زم ث) مومواءزءعطغ ةعلمعم © ةممددعم, 0ع ععاعسةصصغ هس 8ه0عم ةءطاقكار

 16 ءطغم» همك ممم عوم تم ]اعقدصعمر طمتغ ةمعسص 8دصلعاتو» همه 18ه

  معممسأ ؟ةععم 0ع 4عطعات ءطاععأت4 0316 وسخ ان12ءأم لما

 (1ةهكأشا)
 - مدا ملا

 ا 100 ننم نع دعب باكل نرش

 اه رىءطعم مورد لعق 8حمسوعم 9[ هتمعام ”) لهف اهعسفع 6 «قالع طتمحب هع

 دمعات ون طفتشأنع مهعط' [طص ةدسصحفتا هع نهغءنودط 11م6 عئاصر (مآ1. ؟هدم

 كاع ايمو ا 7ةحصصاعممؤود“ ”خصتخ ط. 1كما4. 110. 80) 0. ط.
 < تي اد

 6 ملمع 0116 (ةروفضم) 8يورصعم, 0هطع» عصرم فيس عا. لعدم 17 هو

 0 ةتطل): 4س

 دوك ني هم ل 00

 بهن عيسرلا داعو مهرمأ ثبرأ ن 7 ىنح مهانيم

 0 8مم مرمر صلع مهصس طتمعع ؟هم اناني 2 زر 0ةطعت

 .سسصتغ (ةقلابم هد) 110 عع 11:8 عاط عاق تاركبلا ةزمل جمعط ظتمععر هم

 ل 1 هسعد لوم 8ءطرو ملغ هدم © ةماما سكب و اآد«دق 8ةغنعاع (16067)و

 3 دوس هما وم ذو [1معع ؟ةهقوعمر طعتفقأ يبق 0) (0 طع 1 ن06 ةءطمص
 ن م ندم 2

 'ء قداس نلتمس نيصرخأ وذ (صنغ 251 ظلم ععم) ة«ىىةطصغ. تادات 5ءاططات ءأع

 مو 2) 1106. م. ا, معص. 3) طقفضص. 89, 12 7.13: 4) ةدسط. 5) كه
 ٠ 0 ءملقعطع عد 8دملعان أو. 6) (4ةصط. عصر 200 تبر. 7) ءناعل.

 . ىنصلعم هم لتع 5ءطعص و0 ععطقم عار هم 7010م ةطخع وييععم 201

 .(2). 8) 1كهدعوب, هطخخت هةر م١ 111,3: لثاح نم ... اقاط ةيرضلا تعطقو
 9) 18س4. م. 290, 7. 19. 21ه !1ععالم نك. 61. 991 ةء 10) 0 ب61
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 ع 5ءطعتلقعم متلعص ةسعاأط 10عام ومع ؟ةعاكةص 0 تك: رهاوجناب 7

 (لعمسام),

 8 ظل ندع هس اصلع ممقغ 1[ةأاودل1 طءقعاط]ة عمت نا انمماتامعا
5227 9-12 

 016 10061: هزع طعأقلأ 56 مآ. دومغ, دامغأ, لمغأ, 1م301610 6 هلع 5-87

 ا 111105 م«مماطععءوزغع لعد آن1ءطغع» قطان امسقس 6م اعمر 5-7

 1ملعرم هد ةدعاعر 016 طرعاططأأت علععتا ةعامعو © قاعه 5 وعام عرج 1كم 76

 عءارععمر 716 016 1[كتمعو ءامعق 1م01ةءطعص 5ءطخ ء»0غعق ةطتخ# دا 5

 ةزعط أغا ناد 0ع 50 عو 6 01م 5ءطعت0ع ةتعط فالغ (؟هديد 8واناطع فلق 1

 20615 ءاح نفح ما. ا 5 نافجأ (ٍ نفجَأ 9 000 مسوعماتل) عمممصمات

 ىتع لهم ىدععمات0 058 كصسعع طعوعءطاتادأ, ': 55ه 016 56 08 8 نان ع1
5 

2 
3 
7 

 ٠

 رم ةدخل ع ذم آبةمرعتئون ممعط هموفءااتطتتا: ر ا (5 ءط 6 6 ةدمق وسفن م 1 1
5 

0 

 1طن ما طعغمد 18غ نرسم 7) د عوج 411581١ يشاع ا) 6 ةانط عضل

 ع5 85 ءطخو ه:0[ةو)ر تاي (ةءاطعز0ءه, 5ءطصعألعر ظدصلعاتع)و 3 (5 61 4تق-ا

 لصدعاع كد 1 هاقنو). ف
ٍ 
 مد 0ع ةءاطعتلع ىتعل 0ع هطععقام 1'طعتا نر 006 برع (ةصاء عم ٍ«

 65 نه

 هزم. 031غ 0ءقلمسمعر 000 0ع تمغء7ة66 لعن (هءاتدط) - مم 8زةود 4

 8ز]1ورن ح ىسزع طعن 2 ؟مهطسصطتة”) : مردسنا) 0

 ةلئَمَح لوط تدك نإو ال لجأ هلعت قاسلا فصْنُي آل كلم لإ

 كات !8[ةلتلك, لعمص عع 5ءطعت لع ةءاسط متعطغ «ةةعطغع طلق كنس 07 3 2

 ال1 3ع ةنتعط 0هق مءطخب هي: انفصل دمعات هو اوصعز ةها1عاطتت ظتعووط ةوط ع 2

 طعومص ل عرتو طعمقصتطأ. | 1
 0 و

 ][موماعتنط 0هق 5ءاطجسم»0 !1ةتعطغ هسه 0ع 5ءطعتلع ؟ةطتتأتو دفعا 058 68 ١

 ا) .ءورت, ظتفا., م. 255. 2) 51:”0هءلم؛ 1, 89. 3) طلاس. 6 م. "شلل ةر 5:
 اكؤستا م. 722, 9 (خاقععوم02]ع. 4) "قمست ط. آكدا1. ل10. 7. 91. 5) ا[هؤ. ©!. 14|
 5 م... 6) 1ط. م. 285ر 1. )7  طلصس. 6 م." ةللعب ةر 8. 8) دس. 61. 22, 4 00
 يسطع: دهم لع ظكدسكب متغ لمع لذع 8ءطعتلع هم 2من ؟هم نهفات (لعنب روض

 طلو هاهم (بر راسثت) نط ةععموعم 10. 9) نط, - »©وطغ» 0ع ةتسكلستعاعت 136-

 ةءاسطممع 1كمنط ط, ةدطب (نل. 1”عورتغ) م. 26, 7.19 2: ميلا



 ه ممعزسم طفسمو ةعزمعمب 5ءاتحو "لغم هتعاطغ تدع 85ءطعت 0ع عءوعط م.“

 1: ىراده لءزمعم ة5ءطخو ملغ عع طعم 5ءطعتلعم 23ةطعصر ؟اتصفءطعصم 6

 كلعم تمد ةعلم“ر هم مع ةصلععوم 561164 رتعل قف حسم ةءطس و

 ظامغ 0ءووعم ةءطعألع عممفممأ ةءارخو ةتلغع» هطصع 5ءطغعتلع معدصأ

 1و6 0ع» ؟ةمعيلعتءعاط 0عقعءاطوص دصتغ لعم ؟ءم]هفدءعمعم آ؟؟هطصقممت غض ؟) و

 طوءوعطعءأطغ 036 8ءطعتلم ةدقلست ءاعاتءاج دم لتعووع 11 ءتوع.  ةمقاعت» 8

  ةريعط اعموزطومع» ةمفوعفؤ مغ عار لعمسص قطص' ]هاف هدأت: 3

 ١ ىطتع ةوطعتلع عوووطس ةءاعأب بيةءطعتسغ هق طع ل6 -

 “.5 1105206غةعمعم 0ع ظاوعطتر طعقعطمسطتغ طمتغ لعد 1116 2

 هن طقفأع هو 7 لعام "011206, 1ص 0ع" ةذع حسك طع عطتتاأ ؟ت0ع, متعطت

 ' بارق ما. بو : لقحه يفيسلا َبَرْقَأ ,ىله5 8ءطصس وملف طصتغ كصعتل

 ا“ 0061 ةلخر مآ لدخب قط عومم طعقع 5؟ةدعم» هسعط نأ

 د“ هماعاق» 6 همصل هم ععطعةدعطغ”). آم يونوعو» 8ءلعدغدصم ةس0عغ ةزءط

 00000 ووولص هد كلش ٠ (11ةقس)

 ُلَدْدْل لقيصلا نوفج ىلع ولت امك ولي

 001 797 هطققمس"ةم) ةءطتسمب عمر 716 ناعم لعم 85ءاطعتلعم عد ةءطج؟ ءن01-

 :لعو 036 طرهلعس ةءطتسسم ءاتض.““

 ' ا هن ل ىمب06م ععوءطساةءاعأ. ظذدع ؟ءهدتعم106ه6 طلق:

 061١ 11, 69, 25: اسيل 21, 1)»

 ل 1, 387, 3. 2) م. 99, 9. 3) م. 208, 14. 4) طب م. 38, 4. )8:
 10. 6) طلح. 6 م."هنس. 18, 1. 7) كمصعفر 20ءق. كف. فقسض.ر م. 319. 8) ظآفصت»

 7, 8. 9) ذا. 380, 8 ؟. ن. 10) 151.11, 191,
0 14 
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 2. 1216 طول

 3) ظمردعتتتتان128 061 طه

 ب 18ه ةلتطث طقغ ذص لعس طعم عاتعطءص قاطو ءطصتغ(ء2) ةعزمم» 8زممص تطمن اك متع 1

 منع 016 91 ةمودر ]نافع ذص 2هوو 5م16و5 006 طدصقو ب 21 911

 عمم فا164 حصل مهعط ذطععسم ههه قممف»يطقلغمتفو عمم» لمعت, ةوصلععم دطصعلا

 عمعط 016 ؟هوءطتةلعمعد ىتتق1]06عع ةننخ ,,5600]لك““, كعط ©“ 861158 61133885

 هلو أصم ؟هدوؤتأع زومعت» طعنه عطغعغر 701ت0قمععقءات كعا. كت 4لقمصتقل قنات

 ؟نطقتلق هن. قل. ةزءط طومدكعسلي عفط هع مهعطقةءطعم0لع ظ2هئطعص/18]0ع: 1
 ١ ا 2ك

 كيف 1

 رص 21 55 4116و 5[:هءاعور ععر 585 لوقت 12 كوسم 1 متسسما 4

 وعز هو نص ةزعط هيوم هد ةؤقاموم (18هن ة1.), توه ذص لع 1 ءقع (ةوسطم ف 1

 رصخ) : : ض  ميمعأل)
 - نم ه2 و نكسم 7 ب اة

 رصاخملاب مهنا !بللسفو اذا مهئاطخ عفر ضرالا ليدز دانكي

 آل هقأ طق 01ه © 5 عمد مدععم 1طععم 5ءطغخأو

 11 ةهمص اص 0ةرع «ةعءابخغوم طوص0ل هزغ 56ةء]عع هعطسسعال ططآ[““
 د د ا ف -

 عع] هو جا 820ءد عر 259 ةعاع عطف اهب بعلي 8 ةرصخم "دينو 7 220
51 

 زوو 15م4 ءودت 5(ةطوف لهو 8و فءطععق ©) (ةسعط ن نارؤيكح 5) عوططقسعات ا.

 ا 8(مءاعر ءاسدو ]اق8صعوا, 5هدمك تسر طمطصءعر 613 ةزعط 5-5

 (15 .). 8ءاعدصمتاتءاط 0ع عوج ةطص]1ءطو ةنتقل تان كاك
 55 من

 قاسم اهو 8هواع ممعدسك ةعع 1صفماعع همه ةءطحسهعطم ةنعط مل ماع وأ

 56هناع ممصتغ 0قق ؟7ذغءط دع ا5ز16 ةموعمتعطوم رىتعل). ءطءدمعاك لقأ قت -

 آآه: 1م ةموعدطم ؟ نوع 0عو ةكطس ةاتط ((ة قحط 8 السمن (مجأل)

 20 سل دن نعي( عي , لح رع 6 ع ع

 البحأ َكَلْبَح رج لق ةَسْنِع هتبرص كآبآ ال لبح لجأ نم

 از طلتعطت جدتك دصق ععاعممتصصعممو ةهاطتقءطعق 5مععاقاج داع الكتاقط فلا :

 مدصضصتسقلل ؟هردد قاس طقفاس ءةوءووءداؤمت (1"1سعععأ م: 88). 2) هل. 181. م. 11

 3) 111.111, 34, 10. 4) طفص. 61. 310, 3 7. ن.ز 8131111 31. 106, 5 7. 0. (طتل

 1["دهنط هم ىصادصع). 5) ؟ةعو ؟هدع طقس. 1. 810, 8 ؟. ان 0
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 : 8تواعو طقفغ كمر 1ةموعمتءطغمر ذطص عمووطلامموم 2 7؟ةماعر

 طقغ 8ةسقمتموو دع 101

 1 هس ةوع مه عانتدعءاطعت طرانعمت اص ؟01ععصمل ع دس 17 هموم (1) :

 و وهللا" كنع تعابت لَقَق > مرق نم ةإسنْلأ ىلع تببذ اَذِإ

 5 - ىكاعط] كعطقأذ لم ؟هد ةلغعع هس 56هءاع ءامطعتلو

 3 1 مهعط طرتعط* تنصل طدقأغ لم !اعءعام 8ءععات.“

 81هعءاع هم 0عووعم ةمتامع ةزعط كم كقعمو»» 1دلكعم قاقح) طعقس أر

 ومممد رصد ءاموق طغععدمط ماعم اقدم .٠) 116وع 860عجغدمسع طقأغ ةنيعاط

 "15 ةلئطتث متعطغ ةمععقتطساو اكعد

 : ذم ادموعع (15 .) هله ةتءاعع» (6همط. ةيخض) 8[هعءاع. 13 هام

 . 21014. ظنا م. 187, 2 ذو 18مااطعاه: ةنيتم دويل ةرهاظ ءارجت)

 متغ طف مر" مععوملعم آعمماعمب ؟عواك 2. ممعطععتو 816ا1 هدر 50 058 20

 م 1”ءومنواععف دس 1[ةصان6و لمصتغ ؟هواتءطعم م10: طخ (5اقصع)

 10 لع 19 ءارععطوسسمر 8110 1ع لوم ا 06و 216068و

 د1 ءاحص أ.

 2 . لزءاعم» 86هءاع, هم 4دمط. همك تع ةمغمدتغقغ ىمصقهلم”م طنصر, 70ه

 :ةملو» هنو هاد 181 هانت 510: 111

 )00 00000 نح ينرحقي اعراجو باب دنع راعج تدلج

 :ططولعمجغءص0 ستغ ةوارغ تلعاقم. 11غ 5ءطصوملغع» عد ملستسلتل“
 مع 0 نس

 31 طتووووم تاَنَد ةوحاشلا4).

107 

 كرد نها

 م اليام1 عمو ح ةنوكافو مهعاط 4ص 0لعرنعم : ؟هد اند م ع

 نك م.17,9 7. نت. 2) 1ك. 11, 150, 4 (ةلطوتعمس ط.*ةهط481). 3) هاج
 هاذ 016 860ءمغدمع اكس 0[عهق360ءاك“, ه0 12. 11, 49, 11 (- 1عقصنا م. 525,

 لعرض 2دقدامع: ممتس ةداقستم ىدصف 5ةاقسصطما2 “<. 4) لمكقماتق»
*14 
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 قوس 111هرنن6 عامتمطع 8ءلعدغسمو صنع ةيررأ .يسوستا ةثع 180م ءطمالهه 1١

 ىمرملعم“ دمل اقطع لعم 8ءاعع حل قسضفنو 0هكانلا ةطن : (1 خ2 1

 ١ رضنلا ؟ كوعلأ ةيررملاب اب د ككبربص 000

 ,آدءزم ةوءطاقعوم 06و مممضوءطعس 012[18عو طمقأ 0ع“ 11م6 8
5-5 

 * لآ

 نونع (0 15. اهمعو» هاه اتوأرهو 5. ةةتط. هاف اضع و هلق ُُ أ

 لسع 5ماكدع تساعءطقلا َّل رو 016 (موعط (6ةسط.) عم هما ءنعم ةملا و

 آنوضمع عاتعا. , ْ
 الل نر" قرت 661”. :

 كو يبن , ءالوق اًقمعع“ هاه قرن هم مغ مع 0ةسصعم 85م1126 همهطملاط»

 روممطعم. (كةصط. هوه, هو ةهآ ءاصف آات126 ]226 مر 038 هد 0610 1

 - موممتق طعم آنوممدسوو (هزين)و من06 مهد 1هط]»ء06هم0عض  (ءاكصف) 4 قط عال 1

 طقمسفع ععاج»هسعطغز هاقم ؟ةالتعب هس ععطاةععءعتنأر لهطعت» ةدعأل كون نط قويت قصب

 مصل كممسمر تع ؟؟هدحخفص لم ءططوطععم.“ 1 *مءرتامق ذه لعن اكتمل. م. 254 18 1

 25ءلكعا , هط 016عوء 5مععع ط1088 تنصت 605[5و6 006م“  ةتحعط تاحتتت 111:1 هلل

 عقال هن 065 1 200001 :١

 نوم, 0وووعاطو. (ثهمط. ةدهن 51606: ىلعتسمع ةنمصتع“ منغ لع رفا:

 ىمدصتغ 035 314[5 همامعغ رتعلز 2190: لوعلقمتءووذ), ىتع طوع آكطص ةاقلجس ١

 (وسلب. 8. رزخ) قصفسنلا)
 طم هتوف :تززعشم ان ...٠ قير ةيذه سر

 07 ردع 038 (ءط»11]3 (0عو 56 عدعتق) تسل هق ن0 «ةطصأع ةعلص ةصصم-

 ععم1 نطغءعأغود مدمر ه1 1ءاط ةعاس 11 دنع صمت لعدم آلا نتن[ ةمعسطسام همس احول

 قةسعاط 088 مهد 15: ةانطث هتعطغ هنكعءااتطتاع قارؤم 2( 9 طق وعط عار ؟هأ كشط

 عامزنطلولاو اعادت ع طقه“ 6 نر اهم 1 ز 7 ةعطصاتءطو 1و ا

 ل عادات ع طقأ 4 ةنط ةامعط َج وم [ةعمع» ةنعط م 01 جرم (متعطأ ل 7
 66 سا ع 1

 00 لجأز ءاصعم طسعموم هموم 0062 ل36 5متا2ع لع طقصقو طءة2ءاءطصعاتب 156

 اه عع هو 4,

 1 1 ظتصان م. 251. 2) ظمفدس., 4040., م. 5و, هلك. 3) 1هقلع يال

 06و 11 ساعمق“, م. 96, 8. 4) 1""عون., ظ8أص1., رم. 2545 هك. لكمة قر تاب هته ءدنعاتت ةاتعأت 0



218 

 . لالا اقم وعم مصل تأ طءءااوع 8متامع ؟ةموءطقم 3, 110غ تذص لع

 ) 8 100 قود 6 «عومودنم هد ليوط مر انهم0 7706 13115 07

 مجمع مقعط قع ظدلوهتا:ةدقتسمم 7, لع لالالا تاركطم هده

 7 10 03صصكب مهعط لعدد 1[عقسصقنف ىاهم ععع0ل ءطصغ“ 0 06 5م1126)

  قووقعءاطعب لتعمغ طعت (ةدسط. ده ذم لعع ©]هدوع هد 1آدنتشت“) هله

 ا 0 3 .١ 1مورامع ةدوغذم 0و ظنما قغمصسع)7) دصفلصتعلك ]3 ءطب هو ةعأ

 ١ ل6» عمو هرااعد ى0 , نسل 1 عا طتصخاترب 0555 1810ةدتاتطتل طمتغ 016867

 ننال 17هلبفن (ىشحو) عج 017 كح نطق ةفمم مومن 'هظق 5. ةونق ا. ةطفتم

 ْ 9 اطال عواقلتعأ ىوملعد هوت ك). طقق 8ءلعمازعمب ءاءطعق ةعذض

 هداتط و ةءامممع ؟) طعوأور م61 هم هق دتغ ىعط ؟نطسصلعم ةدصقر طقانأ

 ]مسعر لفمد  لثع طتعطغو» ةكفف ؟؟هنع ذص ةنقعع0عطصغوععدص كذهفع ةصعاط

 امان نعام وزع [عقستا م: 363, 12, 00 هو دصتا كعمن 5ءطخ ع6 تان

 يلا مم

 ل316 ععمم0 عع جعطقعمع , 016غ متعطغ عمم ءطغوأ جد ؟0عم (فيقتت)

 ا ١ .8زء زعمغ لقطع هلق 8114 1قع عومدقعم 1[ تعاطف 3). 1م [كقسنا م. 57, 4
 فد د

 18 ما عمك زطع ؟ ينطقااملقق تان حرر 8 جاتعط جاف 06ه 5:ءةل1عر ”ءاعانف

 ٠ 117006 ذم 1 ةمو ظعاطعمأ1م1 عع همك ءاوار طعط؟هععطغر نعمة

 رق نأ علب ل ىلا ةلحتعملا 1قةطع» 01[1. 1. 16, 3: اعانا'ع ع ط2

 00 ةبرح ( هددهأ6 عتا6 ذه طمعط طقطعمءدد 02806 ؟هم ةكدعصر 6

 عوار ومعطمم هو ةمعط ذص هتامموم ةتممم نع جمر“ 4ةمطقت# كاس

 , زم ءاءطعدد جمل لعم 1نصلم»ع صمت“ ةماءطعم طرهطقع طلسم 616م

 0000 دوا د قل م اص دسدخت 0 1 ([خةسقل)

 ذآ اهلي يتنآ امتْيأ رئاخ يف بان ةَدعَص
 . و6 720ععرج هءطقعمز كم 0 هك ةقدعال 208 516 5055ر

 1 - 1لد0 هزعو طمع ةزغعطر 8 ةوصض ةهلوققأ ؟هد “.0 ١112063

 كامو ةغةا1هم ة همة.

 "1) ركدشف ©1. 15, 6 ملك. 19مل طمس. 998, 3. 2) م. ةلخر قد 3) 99, 64
 31.0. 15, 6. 5) م.257. 6) قطن 803 ةسمقل. آر 92, ه.ز 1ةطقثا» ةاةفسف' 4.

 517. 8) 55151 م. 142, 5.
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 ط2 :١

 1دز6و جد 516095 ععاومعطغو اهصعع هصل متغ مع 51126 0ص هو: تمل

 مد عا ةركعز 3ةمتاععس (ها٠عسج تطل نسافص) عون ءطتو طقط2ع 61 7 ثا كلم عس

 7717 308 يعتطع ؟مص ةورممموسصعم تصح ةطقعطاتقق ععاقس عا. ؟ةهدد طاسممل

 ام 0 (0هصءاعس ع ١١ م1. مود عأ1868) 156 تدطط ةتق5]0100 27616 1مم ءاناط م
 تك

 06ه: 21 ناحامر 1 . صر 196 036 هوست مءطع 8ءمعصسسمو 06 طق 1

 نط ءنطقتتإ و 700 2 7 يستغ لو 1رمممو 0هعءططوطخقم“. 18ومعطعم تعم 03 :

 آطهض26 دطمقأ كان طاسمدامصصعم : همطعم أَن 011 0 ل 101 6م. هم ١

 2, 7) نسل ءانق 20 ءاح 6 (ك. ةوعو عض 1 م. 358)ب تاَوْنَق 110 م. 1 8

 110 قم ذم 01هوومم ةنمصع 1106. م. 221, 11 - طءمولءطصءأان. [ندوم»ةمعانءاد طاق

 35 ظمطع2 , تنل هو ةرصعأع0هءطتعءعط 0هعط يسم هسعط 138 ةتع عمصتع

 1بوص2و ععطءةسعطك هم مقو 18 ةلتطا كموعممءتام7) ةاَنَق 915 ]1802 هاطع 2

 مهم مر نمو ع ةءطعتلعم نما ةصلعمءموءلأاق 7 هلق ةقصقو طمأن ةمتا6 قمموءاطوس

 عاءزنطقؤءا1عم اعمدصأع. ْ

 قةمفقعس لمص ععطءةمعطغعم 01غ طلعطتع» هممعءط ؟هاععملع ةطغتلف ممدس 18ه

 (طعأز1و ؟هد لعام 0 ءما1ءاطصغع الآل قةىاعدعت ندع طرهصتع 0ععطقاتمأ : 1

 1 0000 باغ - 8هط», ممم. ةسعط آدهصقع (] اوط باغ طوطعق -

 لت6 0هعااوص هسوعءطعمل, 1281510. ول م. 130, 3: ةنيدر اباغ 1. 6م. ظمص

 60-190 0 نار هينا ناروبَح) 8+ 1010 ةنارومَحُا) طعلعدنءغ عاوزءط[هلأق 1م

 20 2م أمم 630020عءع ةعا 0عووءاطعم, رىوطعو ءطعت مات ءطر 516 طم طعم اى

 هةر وعط عءط»ءهدعطعل), مم مقوس عمت ذم 01 ةوودص ة5ذصصع نر 1 ةدئام

 يلتقءط ممص ظمطتع )“< هسا طعأن خالطتسقتا : (1ةحكأا) !

 ا) ة[دكدمومل م. 75, 7. 5ءطمص 8ةةعوب, ع“. هه آ1 مخ 887 ؟ع]. !آهزغ ذطن, طقأ

 01 01عوع [آ0211100ه عر 01 ةزواط ةمعاطط ةهدقغ ظط0 عار زم و 5ع 6 ءاهعومت

 طفتغ عم ةمقتطتسمع ؟هم ”هعدلقمت , هدف لعص 21هعمأ ”هقل ععطت10عأو 218 86+

 عولءطصممع لع 1دسلدسعمأةادقانمع 06» طعما معتع دمنا ؟للثم) نسل كاسسستف-

 م00ءمج دعنا ءاقلعط). 2) طدص. 858, 12. 3) 5ءانعس., 5موع., م. 11, 18. 4)
 م.18, 4 ؟.ه. 5) ركقستا م. 22, تلك. 6) طقصع 1 م, 132, هم1.2: 7) 150868. هت“

 21. 2. 2: 1 ير
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 ق2 »تم 4 را كم د 92 © نع -نرصم تي 25

 بْقَتْبلا ْن - نيبواج هطسو هيل لاول ليفاطملا ن 3

 10 0ةماعغ, ع5 ععط* 1[هص ءءاعصر عمم لوصععو ةاعط 7ةظ101,

 عزمعم 4طمئلمم ةطعع 4طمخجمعأ لمف طمطلع 10مم ونمط 1.“

 00 رتل مص قمم طتءطغععم نع ىكممدو“ ععطءدمعطت )و ؟0هطوث

 ا6للغ ١ طاعتطكب هذ مص لثع ععمع»ءلاع ؟ عدم فءطقتت لفعم قسصلقفو "هج

 ١ 1و وزع 1مءراقع نمل طدصع ةدععم, طقمععم ه5 هاطتععسد ظمات

 3 3106 ىمسصتغ 036 4قصودطو 06و 8دصهمدعاهدوتدئؤد2), هه ظمطتع

 6 ١ ومطعم مسيع ذم [ملتعم, هتعطغ 1م آ؟10ءةمنعط ةغؤءطغر معصص متعطتن

 7-5 ععلوعطغ 510 نمل لزع ظمؤ16ؤ مصعد[, 1ع 1508ءودرناعم زلط

 5 81م طع ءوغمرصهغطتع © ةموتعطغ, ةئمع 1م01تةءطع مون. 12ةققمعاطو

 8 هلم ةاتمط اند: 8ئمعاكب 5ءءماع»”), لدم عم آ[عةدمنع ص هع مسا طقاخ

 0 0 ةءاطاععءاجءاطتس ىلمصمءعم“ هعاعاقت (طقس. 122, 18: 49و 22(,

 ١ طع لعم طتءطغوم طقسقوع 18ءمءلءعطصممع, ل6 ؟هص 0ع» 5مالهو

 ١ 81غ !ةصععص 5(ةعطعام (1آ2ه»معص) عاععطغر طعن ععص هجم هت عا لا كت

 ماع اواو

 ء 11[ تط قصدت ع08 : نيحلا نان 0-0 يرى ءالءطع 01ع طقصقع ع“

 0 8ععم0ع ععاعطغءأغ طقط عم“. 3

 از 1ك. 111, م. 28, 4 ( 8ظوفؤؤؤم ط. طوخل). 2) 8مءرأ. آم 3) م. 849, 1
 ةضتسلم 1ةملتعم 1ةساق. 5) طمص. م. 710, 4 7. نت. 6) طلح. 6 مع ظمص. قة“

  ةمأ 11, 7 1س“. (ةاهصع) م. ةر هلك 10, 121 39, 5 ؟. هز 1[عقستا م. 286,
 تت. 144, 2 7. 0.5 342, 3 7. 0. (2ه0عمع طرعووتتن ةص 0. ©1.)و 069, 5و 8101. ا.

 ةؤر 5: 1104.151, 5 ؟. ه.: 2[ه:. ©]. 175, 12: ا[هقاتسم م. 10, 15. 7) 110.

 .8) تن. ه. الكفسنا 93, 1: 1ك. 11, 61, 8ز 88,9 "مه. 9) م. 103, 4. 10) 1
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 آم 4ل1عوسص معصم لتعم؛ 0316 آردمجع لقصف ععرتم 218 4 ع

 ةءطاقماععم آ؟هعطق ةطغتاو مص لقسعاتس عوم ), طفتاف ؟هص كدصومسعم 2.

 آدزع طروصععأ, جنس 1'طفتا ةطقخف يوي طقهطوم مع ظعتطع ؟هد هرعت ةريمعلا

 61281: 1. جز نمو و متولأ لظ نم فيض ةعاطص هلع ج15 06ه 5ءطقأ أعد 9 المممو

 20 ءكنمع (هصفع») وعلا (1”مووتا, »07. 27و 55). جيلا نم تمأ |
 ن دامه هم دع 3

 0 ندو مهسلا نمو ١» فيسلا 0 رول كل الل ةض 116 ّ ٍ

 كا ت0 اي 20 اص ا ملت م7 142): 4. عدي :

 جز ز نمو, ءامصلسسععم0لع» جاف 11ص نصل (نصغعع) 1202فل 26 0
 ىف نكس د

 3 قزاَخ 5 كفنال هنأ هر 155 ةءطق أهي, (0هععط لمس عمم لعض) جو 8 1

 790126 (1, 141): ل لظ 3 ٍلوُطَأ اضم عب» ج15 لعد 8 ارقام ل0« آر 1

 0 اهَحاَم لبالا تّرَخأ 016 [رعوصععاو طهطومل ادعم 1[ ع 1

 عمال عمر, 0. ط. هزع ةزد0 50 16 هم ةءطقم, 0883 ازطدع 8قلام ع 816 0 0 1
 نب 0 1

 هماعاةمو؛ (1, 18). 8. نيَحنر هينيع ىف ىف ناك ءاجر هن امتار هآك «وسم ذص

 ةعامعم 4ةمععم 2561 طآقمععم 5812 همت ؟0د2 2001ععم, 22861 عط 811]ع 07 180).
 3 ساس مه زا ني

 ٠  1831 816 0فافتلا ندع ابل بدر ةهزغ (036 آروصدء) طقغ ةزعط ععااتعأب هلق لمت 9

  3ععازووود طقافأعز ؟هم' ةهةسعرم 100 لع ةزعط ةهموغ اين نمل كقمم مم

  1 1ناتسلا ماكق 0 راص, 16 طئصاوطو [ قم مق  )17111, 1٠طمضءطع

 2101 0061 عام كا ىعمس اد طلصاء عا, 0824 ءل* ةانعا همسات ع للم ملص, 1
 ل 07

 ةممص ؟هنلعععم ةطععطم]: (511, 4982 حاملا ٌلقتعَت ةلجرعب ؟نموممالهنمم 1

 ةاععءاعاميم 0316 طردمجعم طلمأءا' 1 50و علو ؟هرد عصر ءمت ععت, 06 هزم ةلصعل ّك
 2من م 3

 مدعابع متطسخر ل16 متعطغ اص ةعاطعل 0 1و6 (57111, 198). 19 راظي نعطل 1

 ورع 1رهمجءمفغموو مددعطغ ؟ز111عز ؟هدص 6 عتمتععص, هع 0نتخعط 1” هنععاتأ 21 6 ءاطوص

 عع ادم عع 5710 (511, .1٠ ناتسلا ارخوكا ناسللا نعُظر 01 77ج مضل سهم

 مر تدصوعو 156 عامتعط  لع» (1كءطغغم) ؟حكدجلمصع معط 03غ قص عمقا 3

 ا) ةوعوب ءطخغب هن. 11, 153, 4: ظمستست م. 142, 3. :2) آنا. 6 رم. آم 3و 360

 1و ةقصقءطاهفد ةص 0و5 ؟هدءاتعععءطعملع: ىسصتغ اهموعصت 10 عاعق820 انتحل لآ 8ع 3

 716 طدصمعوم“ ءموناطعتسغ همغطتتسلتعات. ا
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11016 5 1 1 

 عما 1رومععم مهد 8مطنع همه ؟ون 18[ه12. وق ؟هعطقملعمقءأس ؟هذ

 عم طولعتس0ع4 ةءطوم 035 11ه وانك همام هدعط 016 م0ء(0ةءطغعسص

 93 اهملمد 47500 ءاعع. ]0535 لمطت“, ؟ءاءطع5 لقمان عمت 0 اطل كال 770

 0 1ماتعم ). 1750 23+ كمع خم مط هو سوت 136 هصععل قو, ؟1ةلح

 6 8م مق عمرا“ نم 1نلتعم ععاممعاع هو قمع معاق ههعاط قاعطقلاو

 اهلطتمسقعا © همم ةءطتقعوئمعقمص 2) ذم قلطدطعمتم , ةم0وهم عمم عأأف , 18من ععات

 , موعط ةوسطمم دم [ركوطعفر ذه الذاغطها ععاعوعم 4 ب هم هن 01

 تودع طمممع ؟ةموجطءزغمغ هعمل دص هالع ةرقصلع» ؟ةئطقس0ع]لا. 1ةطع#» طقت

 ل يملا 8ععءطغر ركعصص هع طفطقسمأءأب 0قهقذ عع (مسع مضقا هضم 28

 لزوم 8و اعممع ةطمصص ق4صهادفد طتغعغعملعم 8ةغعالو ؟هءاعمرصسمستةه06)

 . ننهلا انق ا[ععزمع ظعفوم لهرنع آمصمععمف موفق طعمعتءطصعل). 13 1

 1826 طعس نع لتع ©جغاطدمع 0ع ظمطساةمععمر ؟هم 51 ءطعس تقع

 59 . عمو 6 ءال نم عووا قعد هك عأ] 8مععاعم صاع هءطتعلعم ؟ ءعلمص: 1. 6

 6 18826, ستغ ءاءطم» '['ءطرشعك كمه هو ةطمغو كنيلا انف 1ةعما 8 علا

 , ط٠دهل. نايس #) (ناكتر) ما. ةيخل") (كمرلا) هدا ىلمَدل ) (انغلا)

 0113:8510 ه. ةةصطق»»# تهمل ةرعا70 ال[. ؟. 50. 5) 1؟كهس. م. 849,

 دتم 1و6 1"معونمعتو 8ءطمسمطدصغع (اظظتما. م. 254), 0هقد ذم لعس ةلغعطوم

 1ع 0ع ارعمنعلعملعم 1[[ةسصفمفم(ءا1م ذه ؟؟10ةةمعدعطت 7) 1215.6 م.

 14: تمط. 4, 41: طمس. 26, 9: 101, 14: 779, 1. 1كقسنا 94, 1: 1104. ا.

 17 97. 0: هلع ممعطعءوأءال مدد كاوصحعم كطفإ زر "عمم طكمس. 281, 4.

 م. 706, 8. 9) 8وعزتر ءطدن هش“ 11, 81, 8 ؟. هن. 10) 1[هغعصعطان3 م..138,
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 هع تصف ءاط عل عات عد طا حامر هر )١ هع ةمعا ىطشل ان اَنَق) نه نك هم حام ( 0

 ىاممكعد 068 ءطقزإطتف ءاطعم للا 11ه6ءمعطط1 © هؤول16 ذه مع ١ 7[نه(ةمزعل

 يصل اَمق 4 /ٍ ويس انق كموملو» عموعمةطو». 2. 4 111ج 16 طمس

 ]دزو ةنوعوطو زم 8ءنسعأل هع دينواطت ةءطعص طمطعضاةمععات 18 مهموم متع
11 

 همطووتغغ عمر ]1و 1ذمتعع 0ععوم مسع قمع 5موععق اطعم. 0-0 ان

 1[1ءاعحبصع 20101عع عدد 5دسطمت» هع اكاوصع 0عو دم ىلا ءاتقإأ ىيمطص صلع 1يهمم مح :
' 1 

 اتعععو ”), مهعط عا ءط عصر ةمرجتع ههعط 0عقوعم 15 ةلن 100 ةنصقب 016 دم ا 2 ِ

 طقتذ زطععم 8[ومصعق ةسعط آرهصقعم ععتتقلع ط0ع5) 00 712016 3) ب لمطعم
 كفي هدو

 جمعط لع ادسصع لع» 18 ه0هتمأ ةقءطعم ( آرهصقع) 55 ,10 مآ ةينيدر *) نسق

 تاينيَد 12 00 عمم نص ةعءط 1 عاطعص مقر نم 2 ةنيدر َج امر نس 14 , ةثح كاتم

 عاعزءط/هل15 طعسمسما ؟5هنلعم ه6. :

 اليو هعلتوؤلسأ ممعط مع 0166 اءاعلقستسع ؟هص نس 0 5 3

 ظوماعطسمع همك 06 تصل آت ؟ةردسدسع ةءطصستم0لعغو لهفه ؟؟هدنغ ةدآل مقصات ءاد ةاتعأ م

 وطقتار 161 (تلص 156 ولمنع. طتعمو ءمغمو ذقغ ل6لمعءط هطوموو تؤم ا
0 

 156 هلكعم ط٠ صنع لمع 085 هدم روع ؟ههصلهفقغر 7 ءاعطعقر 0عممستههأأكو هاناوعس ا

 ةزمس رمد 0ع ؟هماتعات طفغعم 181ععمو كملت 016ووع طآهم عمق مءعلعقي ةطقعتا اة الو

 تصل 1*ءونواععت5 ة؟طقا نعم طقأر هك. هصغعم 4هعطصلت ءطعم ذم عمان هاتك 08 ١

 [" تنوع ا1ض4ك ةجمقوع»» عع طدعتقأمص2 ءاسعع 00هممعءاذوط 0 ةسعط 3 '

 1م01ةءاطع ظععاعمسأ 0ع ءطقتأةءطعم طوصقع اعوذ مط ن0 طعطقسما ع, لقفف

 ار طلح. 6 م. "كسا. 25, ةز ةدعرت, طن ه11, 151, ةت. 2) "خس طب اكم11. 110.
 ؟. 386, كك 61.5 21ه. م. 159, 8. 3) كدي. 81, زر 74, 34... 4) الكم. ©]. 159, 5

 5) طلح. 6 م. ]ست. 4, 34 (ةاهمع م. 95, 4: 'ةخسأ. 9, 2: 1م, ذر طوس. 6]. 221, 4
 ؟. 0. 1101. م. 160, 2. 6) آرعط70 210. 7. 7 16. ©1هووع. 8) 1كم 00 ١

 2 7.2.2 9) طمس 1. 22 5 10) طندرس. 6 م. فصغم 7, 16. اا) طع آد 4,

 (ةاهصع م. 925 0 طمس. 401, 1: ا[قستال م. 212, 5 قطا“ ةع) 110 10
 12) طلحس 6 م. ةسصخ.4ب 4: 0 187,69 (نطقاءأ م. 58, 1: 7 180, 18: انه 1

 موعوتر كس هت 111, 12, 11. 13) طفست م.227, 66. 14) آل.6 م. "ةصغب 26, 5 0

 اكقستا م. 175, 14). 15) (4ةمطنر ةتع طونقعم 1ءامنعم اكن ءلعأ ةرتتم عم 70 ةوصطقتزز هه

 ةحعط طقسا م. 19و 4 37. دكا

3 
- 

3 

 ل

! 
1 
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 ! / ةءاملا لمع 1رومعع ةعوعم ع طقطور لعين - مهعاط لعصص 0961 86-

 قاتق 01: اع حامرلا ىصع ها ةعات11 ءووور - رمد 11012 عع وعد ةعاط

 ظ 21 ةياسسمم لز1و 70م6 خدهطقت”و 2

 ا 016 نطق متم ءطع خصل ع عفر ةاق ةط+ 15 عاج عم ادهم 2“

 115 ععاغ ممعاط معلغعع نصل ةزئءا116 ةاحعءعطقتسمأا ص ةطاءلعر 0838و دص

 مهم ؟هض[ عانت مأ مملعم ةعلعم. اكد هاعاقأ عم اعط عض ىرانط ه1 ةعطع““

 6 هم: 1م 4متطعتعم لوطععم ةعت ةمصقأ كم ةءطتق# صلغ طهصقعل هه

 #0 قاءطقإوب ؟وموءط]دععص, 036 طمصععم ةص”ق طقصل ععقعطها ا نسل

 مما ىمرضلعسز هعزئلعمد طقطع صحقم 01عوع ظعمعمم هصع هتك 811

 اا قو فيد ]«وق آارعامغورتم 136 همطعومنءاغطو.  ظتمع عمنع طقضطقع

 ءعموم مع ءطقزؤغقمءاطعر 1ع لص عمذم5 5ءطخو ءن0غ ءاص 1ه015ءطعو ععدقتطام

 [نءابعنععم سمقع 0تءووع, متع لعص ؟هدتنعموعم ةقموفطعصر 028 1ةعؤاتست

 0ع !1ةععمر 0هقو 8مطبساجصسععم ةهسق آملتعم ععاعم مدصعم نصل مهد ملعطقإا

 الا سور" لعو جمد. 15 طقأأو 0316و جطع» جا عع /ءعالغر ةاقق 06

 © ءلزعابنع ةزحصسعمر طفمعتتم ةملوعطة مغ, نصل ءق ملعم طقصقعات هانت

 ه زماقم 01 ةءلعسس 11012 ععوججط كاوغر ركعمص ةمسعط 016 ط1 ءطغعم هيقصعطع

 هتك 1 طماط“ عمععم مهقوعس لعد اظماغطعأو ؟هد"[اةطن“ عاق

 ناعاق» و ةزعط كمووءأاق , لققف ةانَق هسعط ؟ةدع 8مادوءاطمأ (طمصت.

 7 192 مز0 ةانقلا ليوط سا ةبششل ليوط هاعاقمأ) هس مههستقءعمع سنغ

 1 نعاطغ ى070عر رىمءواطقلام جسعط '[هعؤاتطت ءامعص آنمغعةعءاطتعل طاصقتعطغات نط

 016ه عمصق هصعتةطصغ |اةقدغ.  مملعضونوعتنو اهدصغعم 0عسص آن نطغعالو

 537 وتم ”ةمامعم 2, طعلع 9؟ةماو» تدع قطو ءءطقعاممع ععطب»ةمعطأو

 هع طعتلع ]رومععم عواأغسم عمم ؟0ةعاطخ؟ ءاعمر 50 8 مر ل16 ؟هد 1012و

 6 وص لعمطتع معمر مقومات ساعر مق 0عمص ةمفاط ةهصغ لثع هانعم ةمععلاتطتاع

 دقزعلاو قمح عملسمع ةملعغ, ذم مءاعطع» ععوعم ل16 ةمفتعطغ 1'ءدم'

 عم 1م0زةءطعم ةومصحتغ ظمطت»- , همغعع لعص ءطقؤقفءطعم 11012188268 3

 ركؤستا م.94, 8. 2) طتس.6 م.2دط.14, 41. 3) آكةصسنا م.94, 8. 4) 6
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 ىتع لثو 8م ةطصسمع دعم 29/1 ؟أهعاطعم 99 ىلعم ءمعد تاندع م01 همة قس ف :ه

 020 ةديرطلا) ةملعسأ وأ, هج طوتلع 1رضعةصومءولعو ععققعاطع طفطعم.م

 517 عر ىرهمس 100 ىيدر 016وو156 5مءوعزوو طءدءولءطصعم ةوالعم 3 ا

 80 7 وق 1ص لعد د و 000 اهوومتس 0ع. "هم لو 0

 81 ىنَي ب ) (00 نقرأ“ 07 0 ىفاز 5 د 016 مهعط لعسص [كقةدنعع جا زوممم ْ

 1م 8ظلسزم“ طعمهسمأا دنع خ00 ةامعط هتذخ ري 3١ طءهجوزنطصعأ انتر ][عقطنت 039 ا

 نسسومدتتم عازعط متعطغ ععانعم. آم 0ع 1"ه1عو 8معزا1ءط 106 ؟هذ امل

 تع مومن ضءأ01 ءطع طوصتع ةمكك وطال عع ءةمع 5916 0ع © ميم 0مل كم

 ةاتعات 0ع ةيوؤورتو - هطقز فولو ح طقمقعوت, ععوعقطلا#) :

 هذا 6 مط م10 همءواط لت 016661“ 63 ديول اذا للفم

 ]أ خان ا ةمىوجقطمأ, هك ءاعطعت 056 آرمص2ءمقتا عارم دع ا 2

77110 

 013 5 ىلا طمع * 0 06د: جاتعاط [مصععن هم عأؤةغع. كاقعات 7-52 طقوفف 9

 لذ ع [آرقص7 عمق م26 ىبعأز (اتس) م ةايبعأو. تع ذص لعد ؟؟ نوع هم ميزت كسسقلب :

 (ةدط ة. 00 (1ةكأل)
 ةهدال هم ما 3 اما ع ساب 52

 رى هلت 159 01[ عال و 3و وذم 74 ا [يممم صف متغموص 0ه"ءططوطسئعد, 3*6( ةءاطصعال

 هماععووم 0عدع انهتتغلموع 5ءانعءزاعاط عع طع10عم *1:ةلع“ 1 1

 ه0 ةسفط 016 طهص26 68+ بقا ىوامع مدتغ 28 15:5 ةمزمع موف ءاتعم ف“, 1
3 3 1 - 2 

 ما. همعماكوللق ةيبعاز 9). ىاووسق 1 لهعوعوس اعاقتاو ىبعأز ةعأ سه لبفض2ءو

 036, ركعمص هزع عممءطخس م مععم ممعلعر زطعع [ممؤعم ذص قودص لمع 1همكعص تم | 8ققع

 ا) عدس. 15, 99: هك 85 ةلءو.20. 20 ©!. 88م4. م. 40, 1[. 3) 210.6 م.
 '"ةصخغ. 15, 8. 4) نأ. ا" »ءرأ., طقفتصممهاتطءةءامانصع 1, 384... 5) 1131 (ةلهصو) م.

 25, 2. 6) ©1هو56 همس. 7) اآكقستا م. 700, 16: لغات 00 0مم سن مانع. 8) ©1.
 2. اكةسنا م. 92, 4. 9) 1ركقصتا م. 42, 4 هك 1. 10) 1. م. 699, 8. 010 ا



201 

 | 9١ 6 يع د#» 3

 . 4 اهضعب رجب ١ اهيوعك نر 0 تر أذأ © هم طتععو دس طعدعو

 ذتو هنيلل .2٠ 11ووو» هسا جالعم ةطصماتعطعم ه1:طلقصسصعوم (0[ب ىرهمس

 0 هامغ لذو ق4قموتعطغ ةموطتةءطع» 1*طتام1هععم تح طنط عد ]1 ةععمب

 دعم منو 2ةنط, كدصطقتس ةدعدتم ةمقعع» يكصلعم ةععم. قةلاعتم

 ع مهعط 1طخود 1 ساعت ععرعص طغعمفسمأا 500عصر 158 لقي ةتعط هم

 7-1 ةطوعوعاعم , 1'طقتددعطع (2. 8. ظسففتمم 3. 2.). 0 ةسعط لع

 ممص 1 لزع معممةداتعطع 18عدغممع ةممعطغ, !هقدع ذعط ةهطتمععقغءلل

 همك ىبعأز اعقمصغع ةمععتعا] ممعط عم [تطصقؤوص0ل طعع و: ععطو اطعم

 ومو جدمقعطقأ 016 5مزامعم هتك هولعطع لثع ةصق لعسص ؟' ةءططسص طقض

 “7 186لعدطتصع هتعطغ مقهقفأر ا هرم ء]ع0هءاتؤءا لحسم هدقأ 016 2

 5 ععموسمأ 200110

 .5] ١ 17710 ةصعا مع مورتةزةءطع 1011 ىسراقْنآ بضل 1 هنااا

 : لا بتقلا ب ا (
 ' ه) 110هةأمالسسع لعد: طوع (ةكحامر)

 1 761765 مات“ 0ع جادتت طدصعو ؟ءرومس014. 1016 8عتقع هنن0ع ةص 06

 1ديعطو ياعومسأل) , هين 01 18هيمتطسسمو رهسأ ') ىاطاوم ل م< بح ماب

58 
 ز طتمعموعم طعمتءطع ةتءوط مصع ةسك لتع ةمتمعم ”). رقتمع ؟هنطعقهعاأع

2 1 

 ؟هنوص]مفدأ6.  ةدعط ىمظأ *) رمل ذم تءووم ةزصصع ععط»ةدعاخم

2 

 37 ةمصغ ”قصاقتته كوسأ ,ىءطس ةنمعت - مل. كس ") 81ه غعوعطات 12 نموت

 . 03 زعمت مصر ل16 ؟مصح ظامت ممغط ه4 0و نه0 016 مرد ععادم ءاعم ءاعدح

: 200 : 1 

  ةءطخ وتتم ةزص0 (دوس).

 16 دم 1هتدؤنع طحفمتمس ؟0119ة«وءاععم ائءمذ), كهمص طعتقتذعءمم معصم , 3

 ما 7 هدنلعر تصل متع 1ةدزع نصل 58هلع طعوؤسودغر 0135 هع هامل, - اكقستا

 ١ 5) فس 310. 7. 36: 8كدس. 472, 9 ؟. ه. 6) ط٠خس. 6 م. قصص. 27, 213
 5: اكقفستا 94, 1 طظدصسم. 4.,231: 779, 1: 1106.198, 11. 7) آطآدصت. 404, 1

 رز 479, 5 ؟. ن.ز 706, 8ر 4س ط. 1[كداؤ 110.7. 36: !عقسنا م. 711,5 (' خطقتشل
 1104.65, قال. هن. ز 103,4: ةوعو, كد“. هجن 1, 52, 8 (11دلعتمتب آ[كهلل). 8) 'هعقا

 تط. 9) 0طحاعع م. 124. (0) طلح. 6 م.*ةصغ. 17, 1. !1) م. 207, هلع
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 6 5 ]كا 1*هاعع هم جون نكن 016 2726 لعق 1مطتنتق دطل دس

 ةسعاط 016 طقسو 0ع» لكمماعد 006ه: ةطققأفمعو 068ةءاطوص ب مان
 0 د ندع ساد

 بعكأل) - 770701 016 6 لك "كانك 1 رق ءاح عم ع“ ِ

 00د و 82 بيبانأ, هزع. 0ع 2515ءطعص ةتتنم 211ةءادعط , ةممفماطم“ 3(
9 

 آد 011 توما معتم مد يع هزه 8 أ“ م مص 60 5
 معنم هب ه م نمم

 0 مص ( يوم 55 0م بييبانالا 38 مآ بييبانالا 5١ ىصتخ طقطأذعد قاطو ةت“. 117 طع

 كقسأعم 7 ءملعد 016 1[مماعم دططتأ لعدد 1عةرتح 0 ءلععنعت» ل معاذ طعم 9) 3
2 39 -_ 

 18طعدوؤو 6 مصأ 7س ءرع ل عد 0 قاكص7) 00د ةاَنَعْلآ 06 ه0 فق

 بوعملا '), 80171 ةبوعك حا اضع قرب قدس طومعكعطصعت هتف تدعوا ةفدت ولعت صعق

 0 عورة اق 0ع3 6 ءاقللا 000 لج 5 .هوغ ذم 0ع 5ءط]هعطق“ر قدم 0

 رظْملأ را ءانعمب 8116لعم“ نصل 10 ععجولتوو طمتغ 1[ععطغ طاع هتك 6 1136 1

 عمعومز ظصصقططت ند عما" هس عطق ةهق ؟هدص هدم 58 171110861 ق ةص لعد نايل :

 يذاع 24. طوفوعاطو علك ؟هد اشك م1. هد جد هنو. ؟ءاطاععاأعوأر ؟هصد لع 0

 ركمكوم ىلعمغ )4, هدوبوطا طفتلع جدعان ؟هد لعدد 1طةصصتققو 0ع طقطقع 03 0 :

 طقفصومةم6ع116م 220,6 تا«: ععصق ةعطعص 0 تءاد ولحم ام عج عز ناطسص عأ) نيني 1

 نوقف 14
 29 حو

 ةخنز وشع راق[, 085 هد اقسم 5. [سدملؤذسم (810. ؟. 58 هسه 59) لع آم د

 ععوعاعمو وزع هد, 156 ءاصع طم جات ةءطف آك1ععصق ءطقتكأا, ؟؟ءاعطع 1 12 ع هن 6 6 ها [ ا ١

 هد لعمءأت» 566116 "ةءعطغعانأت عن : 1

 '120عاصلر, 516 ع5 ةءطعتسأاب 18أ سعلمو موعط ةانان تا طقس )و 50 ا

 طق ععمسءاعمعتت ١1 عع دصل ؟هد 0ع آرهطقع تك. ساخم (ارهصقعو 0 ةزعاط دعاك

 طاععفزر ه150: ,رراتص01ةعدوسص““. اوعط 0ع 10و56 ت1 طفطصم. م. 210, 8 ولم ظ

 ا) 31056. ن. ةةلك 94, 6. )2  1عهدعع, كم هر 80, 9 ؟. تن 3) ةهصطت ان 6
 2. 12م1. 110. 7.87: بصقلا نم نيتدقعلا نيب ام. 4) طلنس. 6 م. "ةصغ. آو 5و
 1س. (ةادصع) م. در د1غ.: 8كقضص. 26, 9: 'ةمأ. 10. 7. 49: 2106. 269, 7. 5) ]16 0

 م. ظمص. 2, 15. 6) 8وص. 779, 1. 7) 1ط. 220,6 هلك ©].: طلح. 6 م. "فص. 11 6و

 2810., 8ء., م. 136, 11. )8  ه1 ونه 16ءاتم 7: "خس 5 7.03 (ح طا 6و,

 مما. 21, 54. 9) "ةسا.ل1ه. 7.48 كر 61. 10) ظ8مص. 258, 8 3 0. 1 دع

 مملفعر م. 98. 12) طلد#. 6م. ظمص. قر 17. :13) ©ظهلع# م.61. 14) 0 2 1
 85:-8.-0:15) قات 1
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 5 د (قطو ءوطعم) تصل مض0ع لقصص ةانعط ةاتتع نمط 86©-

 هيما ل16 25 كام 8[1طع1ةرساتسعب ؟هد ساحكم م1. سعاكم وو0131ءطح

 7 ةايهف ام 6 10886)

 1 1مطعوءطقلأعود ؟ةط]غع مهم 8 016ةز مت ععمو 1 ءاعطع 68670-

 ١ مهمتها ىوععم , 0ةععم '1'طعتاو ةمهص0ع» ةصغقم»ةعطعم. ظظتسع

 ع م10 مذغ لدتعم') رو عال محط ةقق18““ عج ءعاءطصوأغ ح ةوعومتو []6طءدل-

 0 7 1و6 ماعطغ "ءلعم0 ععصتع - 0067, هك ط11013ءطعدع مق ءأت ةاتاتط ع

 ١ سل قرط و. ,ى,لععوم معمم طغعتا لعد ةملعنعم علطغ2““.

 "قو تنم د

 و.عح ا نما رو ن0 تطت ا 0388 ءاصع ةم1ءطغع طبهق226 , 53

 3 قا تو ردوص دن ود

 ١ ين ُُت جمل. بوعكلا عمص - ععامم0ءمز ةوصقأ هد لعص

 كال 0 1هزنءططمطا] ةاؤعطخغ كرت 1م 01ةودءورد كزسمع 81عطغ ماتا' 2

 امم 27 23تدسم م 6

 1 2. 8. كاان هتك ةقر ١79 ءاصأ١ 060.18 جحصلا كرنت ب

 ) هموت, طم هه. 11, م. 151, 5. )2  ظآدست. 283, 3 ؟. سب عك. 61.5 1134.14, 345
 6م. ]1س 14, 13 (ةادمع م. 48, 18)ز 8510., ظولطت.ب م. 131. 3) 84ه. 4,

 . طومةعاعهتعطغقوغ متعطغ ةتع © عدصلط؟0ءعدغدصعز []عطوةءامدسع تان قصت
 7.13. 86) دس“
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 ةع(طتممتو» .ه0عم هم قمعص 1طتصةءةاعممك دمتغ طلع نصل 08 7؟أ

 . طممسم دصفعطأ“ و م. 384, 7.4 فت اهتكوت رامات ططقعاطأعر 0285 هع ديفا“ 113,

 7. ن.ز 229, 19 (ءطوصقم 15غ ور 1. 16و 19 7.0. ان رداغ 1.114, 6 كك

 ةومملععم ةمعط طعن مةطعنعم 1آدنءطغءنم: 'ةسا. 5'.110.7ز اكفسأتا م.382, 19: هم

 ةمموءطعمل تناكاقسوم ةصعط تع 1هدوزمغهص. وع هم ة[هغعجعطط# 1183و 5 ؟. 1

 ةعادأ 09101 لعجر 06 جانت ممم 5 تريبص ىنعمي بنسك ون كلا 1

 2. 388, 15 3 ىنبجمأ هرلعاقسأ ين ىبكوت تك ءللوعأ نأ ملط 61
07 

 1098 ' طماط“ 131“ ةهم1560عز" 700 1[ ل و0 002و م2 ة]عقلا 7 د

 طعاوو6 016 26 نيس" ب م1. كاعص) - 0067 ©8 ل 6 هلم 1

 . 1ةاماورتعسج 1*ج116ه - لوم 1كسصسقءأاط 06 ه2: 0 26 2-2 53317 1

 موعست عاق صعق اطعقمد0ءرخعد 17 ةاكمودهق 6 دي 21 قاق

 ععموسمعر 21 مهعط طظزمتعوم ؟هد تقوم ”), ههعط ا مود 01 ( وسط 20

 8. ابرد,و ؟قةمافتم طووعطتءأطغ 0ةقفواطو هلق 0 ,, ط0 ام

 11 ةحص هو جم هطتوعمس 25 ءعءاعع ةطعتن 016 طدصتع ععقءطم طة اقل 530

 ةزص نهتم ءعم 0ع ]ردتتك, لعص ؟ةصاقتتم ”7) هلقطمأ ٠

 ىاطا0ة102:8 طردصععم 01 ةءطعص ذطد (ةطعتس 0ع 8781,

 ىلو اقوم طعم 8مههض عجدف همم طمطاو 150124“ 0

 ]دو ؟هدنودمع 7120 ةمعا :ةمصقغ جو ؟ءةنعاعتءطعب طعصتتمأ. 1ظكطمصصقت0 ط. [ةاتتك

 5ع 00 3 صرخ): ا 1 ([«عءم) 7

 ايدل صردل فاقثلا ضع  اًيتاذلا فلّطلا اًهنم ضعي ٠

 ىآللاو 5ةءاط قامو (0عع آ[[هسععاتم) ؟ءعوسدصلعم لعص ظاتعاععم (ةويمعلطهس)و

 716 055 816ععو ياكم ءدع 016 ءطقز ع فءطعصم طروطقعط.“

 ا) طلس.6 م. همك. 11, 15 1س. (5ا1هصع) م.ةر هلك.ز 10, 125 39,5 ”.اتءز الكف

 م. 256, 4: فص. م. 144,2 7. ن.ز 342, 3 ١ 0. (ةصم061ع طبعقوتتا 12 06 01056 / ا

 669, 5و 1106. 3. 514: م. 8ةر 5و 8[كه6.م.:151, 5 ؟.ه.و 2[. 61. م:15, 12: آالهقلثا 2

 م. 10, 15. 2) 8كدص. م. 129, 18: 472, 22. 3) 6دسط. (4) ها“ ةصصغ تس 0عط ةاتظط
 8 ءوءطق ءمطعتذ 0ع 8 كيس 1ع ممم ةفؤدسصسقلجا 5) © 2." طحت 1

 اكسل(. 210. 7.58. 86 اندفع 6 م. ةسأ 4, 4. 7) 1. 1



 اونو

 د 8ةلكو لك هتم ! "016 ةزعر هرج 181ةعد ةءطمط هت

 يولع ةممقصسطعص ةزعطر هعاوموغ 0عو 81ءعممو 2توطص ةثعر

 . انم0 معملعم ةزعطر ؟ة9ةطع ةزغ هسه ماج 8108818:

 2 27 طقس هزع 0عقطمعمر ؟؟عمص 8516 ععرسوم0عغ 760 عصر

 00ه ةموافعم لهق طآحصمأغ هص0 ةمهاغعم لذع ةعدعم لعص 81 قمت“
 ّخ

 م06 ءمعوورص 1م لعدم 1ةهغمؤئعم طاعسصتناعءطر اص 8114 065 1"ءاملعقر

 80 15, 2 0 17 هوؤءا1 نصع مهد اعاتعمءرععم طرمصعوم 1م اععزطعا» آلآ تقم

 تسل, مدع ممعتسع» ةمعتءطغ لتع 6(5ل16 حبس طوونوم ق0 تح ؟ةطفؤءطعالو

 طلعو ةاطعتاو عععه0ءوعطوععمسعر ةطغعتاق عععج0ءععرو ةءطقعمو معتسأت

  ووطقلع ءو ةزعطر 5ةمص ليوم طفت قةماوعو 19 هلع ةلماقم 4

 متو 33 مذ فقم (عقزن. ذافقتام) رممطصسصلعد ةاه0 , ةصفم أعم 030 تعط

 ؟ س0 !؟زادسو هسقوعلسةناكأ 186.

 و طثوطو» 6 ووعأع طعضتلا لذثع 8مطسةعمععم. 11 هه 036 2701210772672 :ةصع

 ؟[, 80 دع لعن ظحتتس , هتك 0ةووعص 11012 هز ع ععوعطمتءاوص دهر 6

 7.6 م. ظمصت 2, 15. 2) 210. 7. 58 نصل 59. 3) 61. +. "ةسع ط. سلك
 ([كمو.). 4) 1: آنعع. 5) 1[هلجمفمم ؟١ 150. 6) طا. 6 م. 'ةهأ. 15و 5ز
 ©) م. ةر نآ.زر طآقطص. 26, 9. - 121.111, 48, 21 (8ءهؤؤقع ط. طاتقل)»

 هزل 000, 8:7 8) [0ءاطهضق.:11. م. 554: 9)  طافس. 95,: 12 :. 921,4 7.0.5: 2860و

 81 ه8. م. 101, 3. 10) 110. 7. 48. ا!١1) 51وصع م. ةر تل.

 مدعم قم 15
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 و

 - الل 5-3 ميشو ول م حب ه1 00116ءام؟ 2 ءمص سدا
43 

 0ع: خا ةكحايشو 2. نمل, ال016 ةعبت. ةطوتج ءاةءم هذض0 6 هضاب 81

 اء1 ةركمم ععص (هكابتشأو ضعب 8 هضعب لخاّدتل اجو ىو ةدقملهج» 1

 ووو لأ ه16 جم ةزعط 116 م1200, 016 ظعم عمساتصع طتفعات 0ع [رمشب 5

 06عو ظوسسصعقم ناقمساععمز همهعاط طاصستععم هم]11 هذع ؟مد لعدم ةقعتعم 5 مام

 محعال ةم0عموم ؟مصص 10ه ءطاعءدمعت 0ع طقصقعم زم عع مم 1

 عمال هصععمعم ظدسستوك 0عععاص (ةسعط ةاصع 86ع0ءمغتصع هدد جهشو) فو 5

0 2000 

 1 : > 3 و
 [كراط 07067“ 8011111 هل" عقر ةاتق 0ءعقوعت 1012 1 آه 8 ع عرار -

 خرارملا#) ا ا 2 م70 ععوءاطمت نعم ىدعلعم, هل. 18ه: ةلتطث ب8.0.

 1هزعاطغ ةلكلقسا ةزعط 016 ظمغوؤءطمصصع 01عوعو لادصدعمو ةطعهقمو رتع مودل 0

 ب ءم1عدذعمق عاعطا 11025801 ةصر دق5 ءو كمعم ظفاتصت 8 امس نق عمان اذ

 نمل ذم 1كاقط دل دؤقمت (60. ظدا.أ)ر روم هحقطمأ هتعلب نلادمعت طقطو هما

 ' 6 نامرلا نم ععوءاطصت عصر همه هاكعماطمت“ 21165 كدصصعق ةقكط طق , 0 1

 ممط] جصعاط ةاوغأن 06عقوعط نارملا نم دم 1وعص ةولص. (ةةدطقست تناعاقم ةماطل ة ماد 0

 حامر نصل كسا (ه. بطش) همعم 1 عتق هد آ[كدن5 .٠ ةلعطقإتس : 0 ل

 بطاوشلا ىدحيإب اصرخ ِوَدَت دك ىقلت ناوملأ لصق ىو
 و انوص2 عمم( ان ءاعق ةزعطغ مقص 216ععصر 0388 هو 18و

 ملف هذ ستغ لمع ظالع ؟؟كطععطفسل هزم دصتفب“ 0000 3

 هزات 000 10 01ةوهو 11 016عو هلق هرم هسس نا

 2امعملتمف ممسص ن 7 (قهه85 نو ر أوم) ةموعطءامغ طتسلقللا 4.

 1س 8[سلمدن]1[عصلتسمم ”) وتعت تو آرذصقو 8 راع ال ىيمتوطغ مهعاعأ“, ُط

 ا) هكا. م. 117,9 7. د 2) زط. مهعاط قطان مصب 3) ه0 1110.6 م. كه

 19, 5 ظدست. 165, 8 ؟. نز آكقسنا م. 674, 4: لاما م. 181, 3. 4) اكقسأل م. 1
 ركمام 5.١ 5) 61.2. طقس. 165,8 ؟. سن. .6) 215غ. نء 5ءال م. 80 (1ط٠ص 0 0

 7) ءميتواهستفءطر طعوس 111, م. 281. 8) 1 م. 160, 23. 9) 14, 4 1



 ]دو ننس 0ع 5غؤوصصت ءامعق 520663 طع 08

 1 اعمدصغعر ه0 طقابعم رجتع نمق لذأ ععمقمماعم ظقسصع ةاةن طق

 طفت لع اطقمعو 0ع ]رومعوعت اعممماعم قل عواع نتعطغ ععمات معه

 م ل16 077 ىوص 181012 طحاتقوأم نء"ه06 ةعتم. 11 هنع هزه ؟هص أ ةغتتل

 500 هزو عم 8لامع 0عو 1"ةهدعمو ععمقطعاا (بيهضصت), كم آ17-

 15 1[ ةوعرع عععولع مهعطعم) ؟ءجووعطغ ؟00عور عصص 055 ةطعع ماعطغ

 ه, 770106 ه1ع تا[ عا56 و : 0 تال ل ةكيِرط ( 3س مانعا هد ظماطتتو

 نا 1ك ممام ىعمعطعم , عه جدك عمن © ءععمقأامم0 ععموقوأ 10و

 ] اهنرب 0 ءودس ظووعرو - عمجد0لع ععطماءا؛غ. ]طم 101 ععملعمم 768

 0 9 ةوطعتماو هقعط لعد 17مم لمصع ؟هم ةكيرط منغ فاقت هاد

 : ل <20 ٠ ع1 ءلوعطع» ةس لتع [علع هم ةعلس: (!ةحدكأا1)
 ره ها أ مهد 2 ل ل

 فرد ةديرطلاو فافتلا ماسقأ

 هعاعر عر, وزع ىلع ةهطعم, ةسعط ؟هصد معصم ؟012108ا1ءطعس ةعطخ

 نعط 7781.

 ع 00 قات عط ا 38 500 الاوط#) ب د00 ىرمذعم هه( م ءا1 ءلعص

 1 ننوه مومسم 710 عمم :

 ا 1ك. 148, 19 م. ن. 2) ©دسط. 3) 8. ط. لهو ةتعط طقسسعملعس 108868.
 طلح. 6 م. ةمغع 11, 6. 5) ذط. قمم. 14, 14. )6  514[2., 8ع رم. 166, هان»

*15 
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 وه: ةمتاعو ةزوءلكغ دصق دم قمعسم 116طعأل ةزعطغاطو» اة. 1ع و

 مومولءطصعأ هو ملقم هدصقعطفغ متعطاأو ىوقطقاط يدطقتعل) ةدعفس طمصصأع:

 ىلطممعوم (ةلع. هطوعع آروصععمتأط قام)ر همك مس ءاعطع لع ةمع 5مل 2-06 6.

 1ص ءعنائعععض ةزمصع ةاءطغ هو قدمص ةجطعم ةمعط ةعطتخ طقسقفع كانت" 016 عممفأ

 1ر02 عم ق1[ 2) 5 اقرز ىل اوعذ) 0ع دادح ) - 0 هرم ءا 000121381101 1

 1.هم2ءم (ىملاوعلا رودحصو ىلاوعلا فارطأ, ىلاوعلاو خضم 10 06ه 11046 تان 0

 هاند 3106[2لعماو .8كامقععم كتساعم 56116 تسل 0عص جنرلأ ةيَلاع لم جول ةاقلاسو ا

 ورع هرام» ع 1767 عع آوصدعر ععوعمات طء"ععقذؤءأ]6 تتتل هآ]ذ 0ع 1 ذو ٠

 86116 ةموءععاومر 50 طممحص 016 آرذصتع ةصاققؤأأع نه0 62 590 )6261 0

 ةزعط 35 جاتدع هطعرعدر 01636 15 جاتا 6 0 6811 عع]ع1 6. ١

 1235 516718076 701/6] ه2 ببلاع 181 5-2 0 وا أع. 8غ و بةلام

 ص ؟بطقال(متفو دم لعم ةطسععم 1"طعزاعم عم ةمعمفءطلت طعم 1؟ن»عمعدتق لع 11 ا

 هم عم ةبقمتع ةهمامم1ءطغر 0ع تع 5متنعو هلق 1821 هت آكممأ تقعأ؟) ةآقو

 ةاككو دهر 0ع 811666 0ع جدع ةها5ءيعصعت 5ما1126ر, 0هعط 510 1 انقل 0 /

 1مطءوعمك عد, هلك 0316 5غءا16 جد ةيلاع ةح 0ء» 8106 اعدت ؟هدتطعتن». ةتتك هنو

 6«]ععمأ ]1 ءاطع 860 ءمكتسع هد ركل ستسل ذم قه 1ع ؟هد قلقه (ةمط 1 ا

 ردص 7, لع 101م, 8هعدع ععممصن دن عمت '

 كله ة(لءعاع عن هر 0ع 186لعب 016 لم ؟ةنطعةزاعأ ؟هد ٌةطقو

 لاو معصم 0316 8عدفتذ 0ع طقمعع ؟هد 8امغ نها ءاععأ ةنطتوم 2.“ 3

 م تعط عاوذو هع. [] 0667 81طقو 5008 لعدم 700 ععوم 1'طعتا 06ه 6 15

 راقعط كة 1عجصتق طقت ىصَت معص ةطماتعطعم, ةطعع مقمصاتءاد ا

 ةءطمةماعع نعم ةذمصز هد >0 تاعاقسا: هرحص نم ضبقملا قوف امر ,8 ةاقهلعب

 ىعاعطعق هقعط هانعص عع 1116 همصقعاطقأا 11ءعاكر 00و 005 ها" ماع 3

 ق1]10 طه" هن 12111[: 0115 هدم ةيبلاع, هد 016 77 06 متعاطت 63 هد تع حا 1

 ا) 210. 7. 56. )2  طوس. 259, 6: 1314[2., 8ءأاتنو م. 165: 810. 0. 5 1 8م
 نب
1 

 (لا هونت: 2401::م1:181 5 ا انو 57915: 3) 1 ة سنا م. 175, 14 (0زاهغ هه8

 طتصس. 6 م. "خصخغ. 26, 5). 4) 84. 31, 5. 5) 21ه. 86, 10: 8ظدصت. م. 341,13: '
 ذا. م. 196, 12 7.0. 6) 210غ. ه. .5هز1. كمصصن رع 123 7) نمل ا[عقستل 0 31214

 8) 61. 610856 لهعات. 9) [[دساتق. 0



229 

 نان ةزم0. 1ع "1طفتا ز[ؤؤ6 ؟مطا 0ءعوطقأا هم طعمدمصعر 61 تع

 1 (ىصضن 0 ةادوعس ةععماز) و ه15 عم لعمدءأغ5 لع 81166 طعقصس ل11 ءطعم

 هوم 16 065 ةةهااةنوب» هد 2116115 .هور» ةيلاع طه همعط لذع طوع

 8مم مدمدممب لماع ما لمأ مأوع عملماعع عم 18طعلقسدمع : لو طهمدعمذط عا

 300 نم غعطقأاج 0 ه0 ة5هعاعاءط 016 1506 ةءأص

 ةلمدعاكم طولتعمغ ةزعط 8[هغءعمعططت ذص لعسص 1١7 يعاعتءطعل

 "هاذ ةهص ةطغعصص (لعم 1قمععم ) هاعععم 88م0ع ( طئومصعملف) 12هءطغم

 : عن 15 008 لا 01: 005 507 هرثمف, دمداء]مم ذه 07 110/1117 06 1

 د26 61113 10 نابعكلا 1ةأر ؟ه 0ةدعم )ع00ءأط دات" 016 وأ أع تانتط

 هله جر ؟؟ مط عت لت عايمع طعصسأمأ 0106. 1ندطعت» طعاووأ هو طهأ كتف

 عن ب

 و,ذزع ةعءاطاقاأجغ لتعاط طتغ ©2776" ]رهط طة 2.4

 0 ماا طعلففغ ناتس 11 3 ب امل ا

 فرط 3١ طوز 8مقئوععم ط110116ط حامرلا 0 5 ١ سوو 0 امم لاصن)

 ع ةمقوع"لعصم ةاعطغ اص 1و ممعاد حالم ١ 1م 01عوودص كل

 ممل لماما 20 لَجْوم نا لجأ رومعلو ةعطوم ةموقطقأب

 بعالم, 01 1502م قعأت ع2 د١ ( 4 هت. ه. بعل), روز 06ه مقطع

 ع طن سصقاتلع عد هع ط.اهتاقطرز لت ووعم طلممم سوح عمت ءطخس ة م11 نط 7١ ءععسص

 ةكت علت طاعمت ذس 1مئاعمت ةنسُألا بعالم نم سرفأ (ءو. ةكلكب 91.
 [ةسل عا هدذم طعز اكجدطقمت (ة صرد) 10 ه, ةنسالا بعالم ورمع 86-

 , ذطص هذه آل نو عممعوءطس ءاطعم, لعد 4صلعععو لعدم !'ه1دتل طعنا ءععوطم

 م. 291,11. 2) ظميل. م. 10, معصم. 3) فص. 206, 7 ؟. ه.ز آكفصتل م. 15و

 زطء ةؤر 4. 5) 210. 88, 8 ,. ت١. 6) 1504. 31, 5.
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 [نعطلل ةعاعأع دسم 06و ظعلصموف ت11 عم ةندع لعن هطتععم 8 ءةةسهضءعم ه6 0 9

 ( نط. هل مر) حامولا بعالم زن قعد 7 ق6: كيلا 5

 و ل ا اع يك :

 حامرلا بعالم ' هكردأ القل كردم اينح نأول ٠

 يال قل* ةامع» 1عطعصم0 0ءدع 6 ةؤطع هم 18210 861لو

 1آدوع طروص عمق ءات ءنمع» طقفأ* دلطص 0هعءاد ععاولل عت.“

 ىسطومفم ذم دزعع ةسلععوم 8عقعممعمووم (ةط.), ذص ةعمعم ع ةعلمعم 1100 طفح

: 11116 

 دامرلا نبعالم اننيآو حاونألا عم ناحومَت 6 35

 لسمألا ىفو سلا بلسلا ىف ليش نا ثم هيض
- 

 ىوكالتطصسسم ةهص 016 12[1ععر © 3 1 عانص 0 عقر فهل

 معلسست هم ؟ءععامأ هذغ ممتغ 0ع 1*"حسعم 5ءطققتلب

 آ016 ةزءوط زم ععمطعم '[ا:ةسع» نام ععطاتااا

 م34 3قومود 5ءما1ع 161ه 5 ءطصم قال

 177 هدد عتاذ 016 آك12عع 27 لعدد ىلطتت 6؟و

 ]©ورد متو 018م آد ةلاعم 5ءطاقعطغعم ةقطب

 ٠1و آيهد نه 2ءمةءط ع جعد, لعد تان ة11ة*طط علقو

 ؟هم هم لهم آبامل 3م طتوطغوو معلق.“

 آس 1كتاةط امم نزل ل164 ظظصلعءاتم 063 ]مص 2ءمقعءأ -- 80 حن

 5200 514 ةبلطق ( عوعم 1طععتع ىلانقأم صحصنات 08: ةايرفعتل)و 01 15غ 06ه -

 52 ا ءمكقفطمسغر هصل 0[ ؤصنو ءهروأع 8ءععومتتتع طمثأ لمجمع ع

 ةءاطق1 لأ.

 طيزم مسلمو 0ةووعم ظعلصحسو ةزءاط ةسعط جنك 016 طقه 6مم م11 دو

 عاعطغب 156 مهعاط ةعسص آعدسصاتف ؟ةطقس ]قط ط. هزمت, ععمدممأ 1[ ان 1

 7 هوو: (1ةحبقل) 0
 نورد راب

 جلؤت ةنسالا اهيف تقرع اَذإ انودع مابصلا موي اهب قالث

 )آم لع ةعوطتوءطعم 1'هغ ةءطعتما همه 7 ءموعار 1 عادم ع عد انس 8 3

 ععاجطلعص هم طقطعس. 2) م. 134, 2. 3
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 معصس متع ذطصعم (لعم آرممععم) هصقعمعمب 1["كموع هس 11هءوعم لعق

 0” رىععمم طعم 8مزغئعم هصككت |!اعمدص مصعد ععصةعطغ ؟ءئ0عصر طع

 4 1 ةعاط1 دمت ىذا اها

 ه0 كاكييندي 877126 ةزم0 :+

 ١ هثرن 72107 جد هصاعت" عد 1106 عد 0007 41 . ةدماما [ [طصصس ةقزاكتغ]

 :20801: نانسلا نم ةبج الع ام): صرخ مآ اصرخ 2) (ممعأ. [1"هرعمم

 ا 0000ا 000 نك 000 ا. قات ع 0

 0 ظزؤمتو (ةدمط. ة دي سلو

 '00| |[ ضراخت ديف. . ١ ثضَم نقر مايقلا هلا نوني
 2 وقع ىثلا همعط جم ؤءطنمر ةمملعص ومد لتع كا

 77 هرد 1810461 00 ةعطق أعم ذم تطصم 51268.“

 00 ل نقال د زد لكدصاق عع0عس ار (ةمطقتتتو مم عوطع:

 6 طعنا لع 1ءهمععمق مت ادع“ ةانمصحسصأ لهسصتغ ؟هطأ ةطعضءزم

 5ٍ ا رللع]6106 00ع» 5ع شرع عع آدم ءمدتام ع لعد ى تعلن كتع

 16, لذو ةسعط مهد لوم 8ءانر عمل متاع ععطعوصعطغ ؟ءضلعمت هل ةابش#),

 : 6) مدعط آاكنادنععم هطص 251 5(غءالعم عع وطقم 5 16 ]ع00ءاد

 ةزعط 036 ؟ةيتوصإ(ع فيسلا لح 2م0عغو ءطعصووم ةهمقاعع ةص لعد“

 139 1+ ةمعط مهد ةسع» 00مرمءا1ء» مم ع0 0عع اآردصعع لتع 8 علعر ؟عمقطقلا

 لإ اهززف 6 م. "فص. اقر 5.١ 2) ذط. [صس. 85, 18 ( ةلامسع-م. 29,1). 21ه

 ” م. 205. 3) 5. 163 آهأ6 2.
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 56 نير أرغو 3 1 مومحصمأغ ستسل. ا[ ءدم لذ ووه قموعقطو نط 100 هلم لما

 1ةزءطغ 0ندنعط طءمانعات كو 1[ ةهوعطعءوأطانصع 0عو 5 ءطخ ن8 مهرمما دققت 5 8م

 لعوطت دطمقات ةطا5؟60ع* جنط ةاصع طقصقع مأأا 21064 0ءاخعن 5112 59 املا

 اعل عمغعمل ملغ لاله, 00ع حطم جم ءكةصع 5ماكعع دماغ 251 ةءطقتاءم 0-0

 0 ءم]اع عمر 0ع"عم طغت عمو ةدعب 1ءالوماامعد لعز ةمس ةطصغأ 7506ع0. 1084 ]ط1 6 ش

 ؟601ةمأغغ لعم 1! 01 جان. ] ْ

 1016 271466 06 كاد . 0 ما اجر 4) 006ه ةسعط كا طع وعلا

 0ع ةصعات جامع_8ءمءاعطمدمع 5ء10عم ل (0عرم هطعمعم همل نم غء”ةم) عما

 طعوصعط6. 1181متف ا[. 1كدلدناط (بيلك نب سركجع) ةءطاو>9): هيو ا

 يىطعأ طممعاسعع ]روطمع نصل 1طععس طء1لعصم 5م2[1ةعد أ“

 لص نط عدن عع كعاغ 19 همت نوأعمو 0085556 038 0صمقعا"ع طمص ةءتعم086 ةاتعأت مئات 0

 ععلص, ةقعمص 1مم تالعمتف ؟ءعواعتءطغ ستغ ذطس 7”) لعص 6ذملعا كصعت» آاللكدسأع. 188

 طسقوأعر اعدم ةهممعط ممتع زد آ[هأطكدلاعر هاذ 17! دلع 01عمعسم ]آعقمصعط زو 8 طوس عتق

 و 120 2 1نا جاو عو عمو ]1و5 رحت ةقوعت ءامع 52 ١
3 

 صاغ ءامذ لع 11ن3108 رر ىطتأ 0ع نط اعلم 01 لمع ءطان طرت فا !

 016 0«2ءعمغدمع هم 1! همم

[ 
 ]قانا جز

 آس [نءارتتعوم 1910 ام هع 010856 دو ثكدط. 110. 7. 50 0ع 0ءلئعد سمه

 نماعرععم 5مز126 لمع ؟6ه"ةءطتقلعمع 8ءواسصسصاتمع 20ععوقءطت1 عطءت. ل طغت

 06.6, 0355 016 ةنتءاغئغصلعم 22غءاعص ةمقهص لع 036 نصاعاع 5م26[1 0ع“ لطرقطتع '

 عملعءط" ندر طعوم» هذع كدصت 1.كمسصمأو ةءاتتغ غمر تنص 2علءطعمب لقهفق ةثع ءصفصلع“

 زن 016 18:06 دان ةثععءاععم (وكر)

 ا) كدس. 335, ن]غ. (قغ. آكفصستا م.28, 7). 2) هلكاقسن هك هلعقمقعع طقق تعط

 5 م1126 و عمود همهم ةزعط همك 0ع لوما هم 1 هعوصع 0658 8 طعلت مصعب

 (4ةصط. 3) ظحص. 01. 328, 21: 11. 6 م. آس“. 35, 10 (ةالهصع م. 28, 1725 10, 8

 (ةلمسم م. 29 نآن). 4) تبط. ل[ه. ؟. ةؤز 1[ده4. 81, 5. 5) 6هسط. 6) الكم 6. '
 م. 819, 15. 7) طلس. 6 م. آس 85, 10. 8) 8[ه4. م. 834, 1 ذصص [؟ةعقعت ي0صصنطخ
 طوطتضءعم“. ٍ ا
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 عام لص عع 8زما]ءكندصع (م. 2538) ةسر 0388 016 نصاعاعه 6

 1112 لَجاَ (30 ةاوغغ 0عق 1مكطتقسا1 ءطعم لجاأر, 00عم عمم طق ]نط عد

 , 21310. 8ءلذ م. 129) ؟عوعطعم عع عوعم ةعلر ل16 عم ةءطعتمعر ةصت

 ْ قوس ءاطغم 016 طردصتع طعقوع» طقاغوم هم آعةصصعم.

 1 ن0مدت ]1[ ةصفاتحمم 5) ىوعلعم 016 آرممععم ذه 5 قاتك زطدخع ن6 "عم

 | ناش يقاورلع“ ةطعوعطس ءاعس. 1مغز؟ ءلعت» اذغ لهاطعت ؟هد عنخ 11عام

 ' هوءارعم 00عرع هو علوا ك[ةدر 17 همت عوأعمو ]ص هالو ةمقاعا لع علو

 6 هطصع ة01 طع.

 ةانور 016 1” ءرع»ةوهبت»و 06“ 1ر07 ععرددمأ1امعع» ةسص 8عقمم0 عمن 1ءاطاعم 6

 قمم, قمعاط 7 ء»لعم تع لقف ذم اةوعول' لمع 21ءئاومتاعوم طعمطةعطغءأم

 1 (8. "ن6 تصغعص) ةسعط مهط]1 ؟هد ةطصعم ععافوم 1دفوعم آطقصصعم. ب

 1 .طعصص اع 335 مقص ةزوط د راهغاطكولا عر عمم ءدادص ءاوعنم عت

 ةاهغغ 0عموءاطوم عم ط[ةءمع» 0عو ظنه9 صايص مآ. هد ةضيف 156-

 لثو دمص هن لذع آممعوم ةزءءاعتع ص لعص ممم (ةمط. طعن لتوقع» عد
5 

 ١ كاترسأعمص 1 كقع“) ةزغعطغ ةيرحم ذم نةمانصعات طع 80عام. ىقءطقتأع
 تك

 2 ةمك 06 جصملعرنعد» ة5ءزاه اعوصصغ 0ع» خسبف0ضتعأك : مار روش ع

6 

 :ههزوانسعم : بح, برد, لكنت (ةودص. 216, 4), كححأ (ةاط» 2. 5)

 6 8م ار هم معطقلتا مطتغاعاوأ سعف >ادهواو راهشمب مآ ريماسم

 ”نارع (عمعط 38 م. 0. 15.) طعقعواتوغر ؟ءةوطقلط لتع آمصقع 0 اطل

 11هععا عر ءاطعم و ؟)“ ععمممسالا 10

 1ع 11 0ع طروصقعو ع 1طم 1ءوزع» ةعصكقمفوعم جان ]اآقصصعم, 00 6

 18826 تنصح هزعو م ءعمص طمقص ةزعط ةطععتع جوصص 5غم3و 7؟01ةمغعي 70 عض

 2 ها ةعاطاتغمءا , 7710 11214 9271207“ لز"1ق0] 611 50/1116 111120010610: 1 نح

 ةاب 5 2) ]رعط70 3810.7. 50. 3) آاححسص0ق. 4) 16. 5) 1119.6 م. آس*.35و
 36 6, 29,-1).. 6) قسط
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3 0 
 ىقطاغم لدعم متم طعس 5ءطس وم وتل, 016 1]182ةةءطصع 0و لكمسوءاف. 1ةطعتت

 رتعل جمعا ؟ىمد 0ع آس تاهل م ةيلعم 2 ٍ
 رع 5 د1
 2راتا' ىلان5512 108 0عا آس عما قرم جمعا كم 81 ةسحعم 8 00 رويس),

 مثأ ىءاءطعس طغت ةمامتو ”) 1211ه يات طعم ١ تل عقم

 4) 8هقواتسةأطاطسع 0م ةهستمم

 رىزوعمفءطمكغوس ر تع ؟مص لعم طلعطغعص ععتاتطمما ص062 انق4 تأت ؟ةظل

 عاءزءطعم 4مادعو ععاعم, ةذمل ةمءع" وئام 016 طقمعع هصل ل1 ةقفدلا ان يدهس ١

 8ءوءعاوق ءعمطعتع 0ع طمصععم , هتك ء]لعطغع»» لمق 121 6ءتط 0615[ ط عت طومططم

 ةم0عمععمووزأو 5ءاطقعأع هص0 ]1جصعر ةاتعط 1*دعاطع 1ططعن 8م ش

 طلع ةومعوم 5ه0عم عع ةطصانءاد ٌلاوط“ )1( . ٌليوط) 5 006

 اهنوتم الا الاوط) ىاصتا 1عموعت 5ءاطقك عم“ ععموسمأز بيع اَنَق) 1 عافنةطهصا

 مزرسسع, عر, ىلع هو ةءطعتسأ, طمتغ لعصد ةمصقععص : ةءطصعللاب طحسصاوت» (ةذهعن 8 ةصقعأنل

 مدد 8[دمصعر ص طروتتأك ؟هدد 1088ءز ز1طت 56058 ؟هدد 5667©) ريفمسس هنا قمقاب

 1مقمم1عرتص 01ءوورع ؟هعمدع مانت' 0ع !جمععم آرهصتع جالععفم. ةنعط قرشا ن0
 كو 0

 حرطم طفلعمكمم هقعط عمم 16. ,ىامصع“ ؟هزن 0ع“ آم

 طدذو 220وب كمعع» 18رممدو ىتعل ذم لع 8وصقفد7) ةسك هاك عارذ همععوعانعسر

 موق لع (]1هووزوؤ هتعطغ ةمصقأا اعصع ظسلعأاز 05ععععم هده كل كتف مص

 ؟05هن0 5), ذم ءاءطعس مع ]كم ءءاوغمغو طعفءط ع ءطعف م1 (1كةسنا) ْ

 سويت نرام ىف اًبرَّخمَو٠ . اًمِراَص ضيِبأو ىلمكت كيناق ٍ

 ىكز عطر هزم "ف عأ طصصتعطر قعأ ءعتص طاقصلععقر ةءطقطعق 5 ءطخ؟ هلأ

 آنس اص طتءوددس ظمطت تمسك 111ةعم ]هضعر عكس ءطضا“ 2

 ا) 1س. (ةادصع) م. 25, 4 هك 01. 2) طل. 6 م. 'ةخصان. 12, 1. 3) 15 ٠
 4) زان. تط. 14, 125 1.2. ]كه ط ط, جنط. 7. 5و لوصففر 203. قف. ال3. 1

 (ةطس 1 هلق)ز 38104. م. 180, 9 طنس. 6 م. ظمم. 14, 4+. 6) اكفسنل 1. 2 18
 (ىالعدبخستر). 7) ظفص. م. 29, 1. 8) كت. 2
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 زرع عي 0مم ملغ اععزمع» []عطوعتطسمعب تحن طصم طقطعم. طلع

 1 ةلكمم سصتأ لعسص 51 معو ةعلعم 8مهممعمم ؟ةعاتعطعم ).

 د/10), لعمل ط١ دتعلفف ةفدداحست نصف "قةطقسللهط ط. اعمؤحم ط. ةدستع

 | 0000 3١ ةملعم ةزعءاط ةسعط ةمصقأ. آلهص ؟خلث ا.

 0118 1[رقموعع ؟هد هو. 716 عا وذ.

 4 0581 لعم اهموعس عمط هو زءلوعط ةمعط طمصععم مص ست ءاسقفة 1 مع
 -_-6- 2 ل8 جا

 تاعوبرم *), او. ىو ؟1ةضاع هما ععمر نصاعاو ءاماعمس الآدصمع. اظتمع ةواعطع

 9 زم لعص 1! وع موص ؟0طدتل (8.934) طعقعطس ءطهصعر 0عععم عمصقو آنقمعو

 8 م ا 7 عارذ اطهغصسع 7

 ةلمفع# لعمر 1رقموع ستعمل لذع 006 8ع هر عدطعنا عع آومععم ؟هن لعد

 از ةعقسنا م. 212, 20 (ة[هطقاطتاز 81ه. م. 821 2.4 كأ.)و 352, 25 119.6 م.

 7. 14, 13 (ةادمع م. 48, 13)ز ' خصما. 10, 6: 27, 6: 'خمأ. الآه. 7.66: 1آه4. 75, 6.
 4(, 5و 11, 59, ( زم ؟ ءنقعم هلةمعق 0ع ظعصن ةطمك ةصصقلعقيو ةط  مطعت

 ١ ملعقمر لعرع زطصعم لعص تانعقسع جا ةعامعال 1! جقدع»  ءطتغاعب ععاه0عاا 710

 ةسنا م. ة4, 1 8: د. ©1.ذط. 7.12. 4) زد. م. ةؤ. 5) كف آكفسنل ة4ر 14.
 ص, 80, معه. )7  1آ["مءوتامع (اكذسا. م. 2583) عتعطا جعاطغ [1[عص هاف ةطنع 11255 هع
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 11 ءط غول ععمأ 3 ٌلباَذ' 2 1 ٌلباوَذ 2 18 لبد ا 5م مروا -

 لبد نه4 وأ 0[18هغومعطاأ 2850 عءدص تالباذ 9, قع. سمقععت ,  ةءطلقماع ؟هدد

 1موذ , ةحصم 7مم 0عم 8ولسعم 06 ]عمسوءاتم, ؟ءدص لص 1016 هس هم معمم

 1جسقعو 7 ةمتع 1"1هاقعط لدعدتتك ةتاجأ ؟), طءهلعمغعأ 0هطع» ؟هد 0ع آبقطتع عمق عافك

 06مم“, ستع قعصم ةسعط ذم عع ©]1هددع هد خص طب 1[عتلغشسم .١> 36 (قع مسا

 لباوذ لم ءط قاقد العاق مىتعلو ذم عع 5(ءا1م [مصتالعمتق (ةامسع) م. 10, 85 ا

 22066 هو ةزعط دطتغ جيشو ؟ءناحدصلعس , 830 لدقق 03 همء 11ععمقءطقلا ةتتعط لص :

 10[1ه]ئادمععم جلعفس. 5هقحمم ةطوع طعل عمك لبأذ جدعط : ط1 ءعووصو ةءطاكفصاع#“ر 1

 0و 01681 ءعددصاعءأن لعع طرمصعع امم ["ها1عم طعم 0ةمصعم 8عوعط ه8 ءمطعأتا يق

 د[هغومعططت 7) معمعاعتءطغ ذم 01 ممنوع طتممتءطغ ةدصنتغ لثع ععاعما توعم ظعلصف لعق ١

 0 ب طلع ]8ةمصطعأغ ذص []ءعنصدققدر ه5 0هقو ل36 ةءططس ةعطغ 0ع ايقصقع '

 ءهزمع 1*ه1عع لهجوم 1و4, ةءطعتسا شأر صر ((ةدمطمتل) هاد طعمءعاءطصعمر 02 ءعق لع
6 

 ءو باس

 ةزمص راوخ ىدءطخةعطك“ طقطوم ةولل

 ]دو 01 5ع [821ععموءطقأ ه0 ج11ععصعتم هم لعم ]نهصكعم طقم :ععطمات عد 110
5 

 هم عاوسطء ةءط دصتغ 18 8ةعاعوزءطا هد ةلمع (موموزةءطعمع نسل ةوع 01ءلكع* نه

 طعأتو ؟ةرماعم لعن 8هععص), 0555 لع ,ى01ءاعع طروصقع“ ءامع معموزةعطع ه2 ءاعطص اء

 هو ةزع]1166 ةزعاط لوصص 251ةءانعم ةعواطأةءطعم نصل معرمقز ةءطعم آرمهصععم كم ةطصات ءطقت*

 انصغعقءاتت ءل طعضدتمر 1816 251 ةءاطعم ةعوطت7ةءطعص هضم0 معضوزوءطعم 21ءااعضز ا تدشن ا < _

 016 طءنمءلعم لعم ةطقعطمتغاع 1؟ءلاعل" ْ

 آدازو 8:ءووهب» /معؤ ؟ةعوصععءا مات ءاطغ ؟ععصع» 028 ظمتغاط ءامد نْحَلا) مآ. نحل :

 وام ءلعط , همتعطاف ةم2ة0ع“ دصل 0دطع» ىطتعوددس“ ((6 ءعععصتطءأا ٍساَحْحم وو 11121216 ع-

 ةوطص“ر 1]716ةاعاطغ ةسعط يعتم) (1ةزءطع 180 ءعوغدصع طقأ 6 مآ. راف 0

 از 1سصس. (ةاهضع) م. 10, 18: 5وعرتر ءطصض هه. 11, 150, ةز 8101. 0. 511.94, 01.5

 2101. 28, 8 كك 61. 78, 5 كد. 2) ط٠لس. 6 م. ظمص. 20, 215 '"فسع ط. آكم]6. 010.
 7. 86 ]كوه ط ط.ء جمط. 7. 26. 3) طلس. 6 م. فما. 19, 1: 2108. 208, 6 ١> تؤ 7و
 صاغ. 4) 8[دداتس م. 10, 7: 21ه. (+1. 159, ” (".)و 214, 12. 5) 110. 59و 6

 6) 1كم ط ط. عدط. .7٠ 26. 7) 2104. م. 203, 6 ؟. ن. 8) طقس. 95, 12 هك 1. ز 21
 6 م. 'خهسأ. 15, ةز 25, ةر اكذصتا م. 208, 16: 1آهمظ. 280, 8 ”: اتءؤ 288, 8 0.6.8

 9) ةسع ط. ]عدل ل15. 7. 36. 10) طل. 6 م. قمم. 27, 21: 218104. ظعتطنو م. 1836و
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 هو كممم ععرتم ععردعم 050 عم ؟؟ءلعططعتأا ةن0قر 50 0388 ©8 عع-

 ها 0ع طلقطعع هس فطمصغعم 181ععمق نط هكنعط 5 ةنخ 038 710": عت

 معصص هزع طوس عوأ مم ١ 120 0255157683 6 زتها ده رْطَخر

 8 ءاجرس ن0 مزو هم2)(غءعع عمصعر 5ءمص 516 8طعمصققو طقأف. 5016طع

 نجلعم تع لتف طودنعم 'ععطقلغعم .٠) دق عتاغ ةمدجهطا ؟هد لعد ظمطتخل

 1[ هيصدفو ل طهنوءاممصع 3. ج3. 0.), ]15 ةسعاط ؟مص لعدم 128

 هن 11ه صمد م. 358, 19).

 3 عمق ناطح» نص ععمم نص0 0قطع همز( ءعم0لعر ؟111عم0ع طقصقع 195 رطاخ :

 >4): انعدم راطخ مهعط 6ةمطقت (ة طر ععمف ةمعط 13مم عمم ءطحست سم ععم 0ع

 3 زد ةعص 1115و 5 (1ةسأا)

 0١ انآ 4 رب نوْطَح ثييات
 ١ هما ت موعد 7011 1[كمسم طة عنو ذ 1س هءاطاوعاطن عع تطل ويا

 4 0 مولا ترع وعمل نعمان دصل نعاقممأ )< ([آعمسصف).

 5 ماع مهموم نسل اسك ممدص آ10145) هلع 1"تهعطق ”) طعض

 ١ 0ه» لوم لكمم# دست ةرهسكع طقص- ت0ه0 طعطلءطغ. 1088 تنام لاش

 ندلسع 10) ةاءطغ ذص 03ةوورم ةزمسم طع 8350514

 0م لع طقمم طفوووت ةءطصستموأ طتعوعمل طتص هصل طعع لع 5

 2( 8 موعرور من16 معصص اص 1هعطق لعد 1مم ذة طك 0ءطغ.“

 طفل ىف (6ةنط. ه. لسع) : هس

 دات. 7 ؟. ؟0هنل (8. 984. - [نوطو» تع 8؟«ةعدغمع ةةسط. هسل

 56-5 م. 225, 1ةمنعععرع عتقطغ ةصعا لتع 8ء0عمغدسع ىلقصع“ ةصز 21510 هلعع
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 داع ةءطقتما صم 0 ةللعتس قت ءاطر 0 0 ا

 هزع عمم طققر هص4 هذع 0مءطغ ةزعطب 0ع 1"هعانق دمت آقتتك 1

 اليسع 4هنءط تو ؟هعطو: برطضأو زنها هماعاقأر ةه0عم1ذ6غ : ىعاصع 8ة(غ31:1ك 5

 جام ععص0ع“ ندمل ةزعطغ ذم 062 1[1جصهقمفاعااع ممم ةمعع اهم ععط يي 00

 [01ت عم: لساع 1ع فان طة رج واب لساوَع طعون 110غءمعطا# ) ل ها دا 6

 اح ا ٍْ

 رثع ره اذا لاسع لكب

 1111 ]دمع ةعطق ةص]ععطو 8 1س 5طن ع 11 111" .“

 ا
1 

3 

 معطصلت ءط 6عخدطغ ةهسك ءةصعسس ؟' هنعاعتعطع ططقغ لعد 5 138-
 2 ووو

 ىععسمع 065 8[ءعصقءطعم .طعتسصد ةؤداععد (ةصوعع 0ءع ىختفلت'تعاك لح 8 18

 ن0

 وب 1/1“ م ةزعط اءاتطص 1508108 ,

 111 ةءطخسوم]عع» آمصعع رص أئآدعطغ ت00 1.“

 طقس ععرع 156 0ع ةءطصدماععم لع همع لمع 1كعوم قم 8114 ةتع لع مدح وما

 06م :طرمصعع 4 ممل هسصعماععطسعر متع ذم 01ععملعص ؟؟ نقع 80 1101048 و 2730 م ل لا ٠ من هين

 ل16 ظورعءودمع 062 آممععم عم ؟!1ملعم جهمعقعط ةعط!عن 14 5

 ىدزع ععطبم مطعم, 816 آبردصععمو, ؟ةمص طصت ا هدناتط ءعمت عطنا

 طاع ![ملعم ؟اذملع طتءوعم لذع ةمئاعوس طعن هس طتص“

 1م 0ع ظمسممو 2) ىتعل د 150طولعص هؤءءاععملعم طكدضمعمر هد ومصمم 1-7
 و ا ل ا ا ود

50000000 

 171100 أ, (  ءاعط 2116 (فيفَخ) ع1 عا هع.

 1035 ةءطخس ةماععت 0١ ]رممجع هعاسمعتنا 1عرعم عع ةتتعط هم 6 1 8
 ا

 مءعدصع 06و ظاتاعود 7, 0هطع» طعاوو6 هذه ص ع ىعاضع .ةغه1:1ع سلامك

 1 بارطضا كيدشر ةةمط.9 هترهم نحل) 2. 8. ذم لعد (8281-) تنم
 ش ا

0 
 ا) 58ءانوسص. م. 18. 2) م. 175, 4. 3) ةسط. 4) 5دمزت, هطتض ة. 11, 159, 1
 5ر اكفستا م. 318, 4. 6) دا 2م. 389 - ( لعصح كتصصع هقهعط كغ. (0طقاعل 7 58.
 7) 28094.90, ©. 8) هوعاط قةاندت 5000 2ك 2



 : اسمو 06م لمنعم طولا عمون 5ءاطقساع هضل (]طهص2. خسأ
 «<ذ تيدد

 3 ع 90 ع سمس ا ناد

 قع 08 1 ا 06م ةستطؤط طتماع» ةطصعس طععو ؟عصص

 1 ةءطوتناع طمصععمعماامعد 016 1"1دعطغا نوت عم“
 9 ءهعدو 4-329

 م . تايركم# رز معاعم ابليرشم, ى1م 1م لعدد ١ قعد ةنقلالا
 1 نك عام © م < م

 سلا بوزحم ءادعألا ىلع 2 ايحجرأ ةدعج نبأ ناك ْنَقَل
0 

 1 معلمه ردع كم للاقمم لع» طقأر

 1 اكذم ةءاطمتا م ةمومم 1ةع ةءلمع 1" ءةملع4)3

 53 "لوم (عا. هادعص يع [همعم (ءدععفمأا121) : ككناما فلكم )و

 00 00 راقشلا للام 7 وضم ةءطقأت : مهلا 0 مْذاَهَل ')

 1 8 581010 : تايماَدَبلا 10١ ةءطقن»# دصل ةمثأ# : ٌليدَح 0 نادح 18)

 ْ 0 80 قلد 3).

 ا 06و ةءاق أعده 1غ 6 0ع ةىسقفمددسوع لع طزءطغع» 6

 معمطءزغ لع 5متغعع, 0هطعت ضيبع 77 ناش 8

 طقعأو 06 3117 ؟ءموما ومدن ءامع طعتطع ؟هد 1!ءواءةءعامب». اس ءا-

 ءطغ ل36 8مزغعع لعص 5 ءطصقطعا (موطرخ) 06عو © ةزسق © دما 0عصسم

 وو 8ءممتومف 15).  ىملعمعجوءزاق 1356 ةزقف ةعاطوع هلع ةطععاو ءععص

 1 22) ؟و مص 1كم ط ط. دقلتلع (5.166). 3) همه عدس. 178, 11
 10 5) طلو. 6 م. "ةصأ. 15, 8. 6) 8ه4.69, 6. 7) ظفصس.م. 887, هلام
 ٠١ 7. قنر زم لو ©1.: ىقءطقمأعر اههعع 50 ر ةهطوؤوصغوافعط طغت ل1هأ

 11 13 5 مزامع“ زسص 6 ءوععمقدات هد 20منمص ىي5كا11614<. 9) [قستا مع

 ممسملعم سنع مفككفعمم. 10) ذط. م. 87, 8 (- ز[ءطععمس م. 87). ا) 1كدس
 9. 12) ذم. 13) 25.6 م. 1س. ةذر 13 (ةاهصع م. 29, 1). !4) آكةصنل

 ٠ ,8 649كم م. )15 
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 لطوممو 5160ععممت ءاض 8110 1 طمعطععاتو همصعنعأاو 6 عود اقل نا لو

 8ءهوءطو أك ءعمطعتأ طءه1 هم جاغعم 1آ01ءطغوةرعم. 5116 وق 86مقق ذم "52

 ىوععم ةعلمع 8ءطاقساعط ءأ 2), سءوعم ةءولصوت»» 1[ عمدناع ءلغ دصل ةمتنمعم 1مم ءطعم“ :١

 عم ولعدم ةمح 863000 ءرععم ةعامع ظءلمع ؟ءععم ةطعع» آناةصسصطقأتأ ت3 كة من0

 ةعامع ظدعاععي ؟ةوعم 0ع طغت همامءوصلعم 18دعاععماعممءطعم4), ةعلمع ©طععمب

 طقمجوم» عاعزءطعم 1ةعمع» 016 0[1همف(ةطاعصم 0عق 1كم مموعاط تكور 0316م ؟هد 0ع 183-

 متطمعدمع ممتع لهم ةعئومعم عواتؤ6ئوص طقطعم ؟), قع 8قةدصع» عم تلو 7

 لثو تقطصع 36و 8طكمملمم ؟), 0ع 19؟310هدم1 ذم ةوتمو» 6 هل قطعان طلعت 4ع نزع

 18وءاتمصعم *), لذ 1 همام ؟ءوعم هم 8[ةطع 06 آمصقو ذه ةسكت ءعاطخعت" 11مل ةمسو 1

 د 170م ةمقاو»عم 116طغوط 5180 "1006و عووءطت ولع رصتأ هع 16 وسو

 عاتعطعم و 8[هواتس 6. داكد]50 ةوويغلل) :

 وكدعطقأ ةزص0 016 00'1ءووعقءات كععر 516 آوصقعلط 50 50311.“

 1م 1مق1 نطق همك لعد 01ه 0عدع 5متادع عاعتئطغ 0316 آرقصقع 0ع“ 1مم
ْ 
1 

 00 ا لا ل

 ظزالو رتعل ممص ةمقغعرعوم 15) لوم همام ءدعت لعملع 8[ يلاعسفا طئسعم ععلاتعأ 1©) ِ

 ىلذ6 متعطغ طأتغ طقسعاط ؟ءعطصصلعم 15“. خسف عاعتءطعسم © دصلع ؟ةلتاعس 8

 ادزءطغو» 016 آردصعع ج15 81104 ظتع 016 ةطدصخوناععأأ 06 ظمققع17)

 0+7 هتنع]رطلمت“ مدت لو 36 طدمعع, ة6ةمص 0316 5متاعع ةططتسدعا كنادك ا

 550 جمماط»ةعا.  آص ةهموؤورععم 1"هل1 طعتذقأ لتع آقهقع مُلتِيَم - بلك ا) هدفا
 46 نو

 لاصق كاصقأ 00ه قضم ص 1ةمعورعوم زعل طع 2هماقسل 0هععط ا ش

 كفرمقف 62 6زءاطم ا.

: 

 ا) طلحع. 6 م. 'خ]1ع. 2, 35. 2) 1. 1س. 85, 18. 3) آت“. هل. 51826, 0 ئقا ْش
 (ةز1) ةؤءطأ. 4) 0طقاع# م. 228: 115.6 م. 1س“. 85, 18. 5) 16. 6) 1 اكمص :

 20, 1. 7) 16. 19, 6. 8) 0طقاوأل م.205. 9) آس“. (51هصغ) م. 29, تاغ, 10) 1. م. ْ

 25, 17. 11) اكقسنل م. 451, 12. 12) طلس.6 م. ظفص. 27, 91 كك ةطاخسر 18ص م. ٍ
 198. 13) طمس. م. 704, 7 7: 0. 14) 1.6 م. قمع. 11, 65 7, 16م 11 4

 41٠١ ا5) ةلعطععمر ظطغعتغر م. 29. )16  ةصلعتنع 8ءلةماعاع ه. هلك. 6 ٠ . هظمصر 9

 060. ه0. نطقاع“ ا7) طقس م. 80, 6 7 2 6 .2117 ')19 34.0 ,4 .2100 )18 ١.0

 1019 0 أ
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 طوق عما عزغ 155 هق عم © "هع, لع طقصععر اناطعتع ؟ ءلءاط عم

 هع مءط110 عوض عمم ؟ءجطتن ةغعم.  آ؟ةهم ةدمععسغ تع هال غدط#

 5 وهم 72 016 طرهصقعر 5عمص لص 56055 ععوعم عد 1*ةةصه

 ميلا ةنعلحلا ابوص 2 هس 2 أرد (ةءطمم ةص ةيقذغعم طع

 1 م 0 ابن مآ عراوش 35 عوش 35 ند0 70م يا رع 1797

 و وام 8مزامءم“ز لتو معاتزع 1”هدص عوشتم ؟) آو
 ك2

 دلوممر ىواعطع» تع ا ؟ه:ةمععاعغ. اهم ١1 هيتاومت ءعو5 (غخلا)

 1 .عامع5و 38 عر عادا" لع 01 طلعو 156.

 : قا .1عطوملع» ؟؟ ءوعص قملعم م1 هتك 016 طقمععم نط ءعانه ععص

 0 ا فعاور“ ) 06 اقع ارو راوحا3) 0 لحا أون 12). 19886568 ر(ةانقت

 ” يولع نيلي ةمعات .ةمدقن 1م ظءودع هن 016 11 هقعم ةطاتعطع

 28 هنم0 ةعطع ةنعقعملع 5ءطتا10عمممع دهس ءعمغاتعاد لعدم 5ةمتلمعم (ءال لعم

 : طلهزاو).  اكنمنوع تاعاقععم: ىطاسقو أ“ (860. مهم فعر راما ةدل

 . سولف عم ةزممع )علمعاط 0ع .2دفدصس ءمطقصع 0ع» هساتعت

 + (17 ربو مم ةطد طقززد ةاطقتنئمسم ط, هعععطث) 10م وعل عغ د

 رىاتسل ىدعتو كم فةصلعت عال لدن ماعطأ 210عق ءن"ءاءطغعم

 'آ م 00يوم نكت ؟هدنؤاتق نصل ةعءاتو.“

 ١ نك 0 7 ٌلالح 701 8-50 ى03:ةؤوص04. وق رمدس آ[كدصععأ ةمقد

 6 (لهاونلا لسألا 4) طقت 0دععععم, ةعمص اكةسنا + 7) دكا عع, طتعطا 6

 5 585 ءطدم هير م. 69, 11. 2) طحص. 61. م. 45, 9: اكقستا 2. 645, 1:

 . 669, قر 10. 111, 48, 3 (1[همونم لع طآوسعتاع)ز 2104. 188, ق7. نم
 هرص ةزمصمع: طظحص.م.19, 5. 5) 8سم. 92, 3. 6) 18510[28., 8ءاط“و م»
 ركحسم م. 669, 5. 8) ذم. 9) ةدسط. )10  رقستا م. 44, 4 (؟هه لعد
 . 11) طلو. 6 م. شمت. 11, 7. 12) آس (ةامصع) م. 89, 5 ؟. هن (2م.10)

 نق. 14) طلح. 6 م. ظمص. ةرمم. 5كآبآ. 15) م. 258, 5.
08 ٍ 16 
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 2860. رىيئتماععم ىمالعمل, 0ةمغ ودق“, ةمصقعم طففدعأ ةمعط طتفمس: ةتعر هقعطلع

 عزو ةمصحأ ععامدصاععم  همعاط همتعطغ ةدغا ةزص0 نصل كس 2ءاغعق 1151 هتساعف

1 

 []©ورع ]روصمومق6م85 10 صقعا عمد لهصت# 7؟ءءاطتض0لءمعت © ءعقتتقءا 1 3

 [ن منعيم ءاد1] علع مهدد 5ءطخب ع0 غةءط]طعع ؟هم. ةمعصم ط1[ ت0قمدن11 غعد 0 ءاطغعتت 101 نعت 0ع .-

 رص 2356م اطةوعط مت عط وص 34 . (8دفتل) ا

 اًدَصعْلا ةميذلا تحن ٍلوعمْلا َبرَص عقيم برصلاو ةقشفش نعلطلاو
 ىآلع» 5غهوو عتعط6 ءاضعم لمصن م[ عم 0 1

 11611 اعاتس»6 0عو 5ءططس و" م5 5ءادلقعو

 ىاو ةءطاقعع لوصحصل 25 ءاقعع جاد

 هدد ظوسس تانصت 1 عععت 0ةءط.“

 مدت آرهم2ءم860و5و 710 ععرتاتطستا,ر ؟ءعدص ءدع آرهمقعمر 016 ضمة عماضتماع ضبا

 ممص ا[ ةدعسص ة*ةملعأ (لهاونلا لسألا اهنم ع 0 ةنعطلا 2 كم ةعطقعوم

 ]1110008 يراعطلا قحص 5 ْ :

 آس 8عقوم 0لوععم ةعلعص مهم قساعم 06و 86هق5ءهم3 0ص[ وةءاطتءلعصس : 1. ىكلسر

 2 م د0 ماس سا :

 طوزلع ىمدلعتعاعو ةؤوطعد معادوم ءلمقم0ع» ةجولخ#و ل /ةزانو 6 12. ط1 أو 1

 8. روش 4, هنو. مهد 0عسصز وهتوعم 1>«ءطعم 0ع 1"ةلعم 06و 531 عقر 5300 1م

 2 وان

 ءآص 56555 عمجج0عءوتق (عووعد 016 8ة0عم). 2. ةجولخ#, هلم 56 21 86

 و
 لعرن 8دعتقأ هع ععقواطت ءاطغ (ةعصص 1عقغعمغوم) , لحصم ؟هدح طفلا معصم آر 26050

 اطعز ؟ءاعابعمد 036غ ظطفصل ههعط ءععطغو 8ءع0ءطغ 1

 مسك لتعم 8كم علان لعمثا دم 1862 عاععتا هو ةئمدقعق طءهتعطعس ةزعط نع
 ءوتان ن د

 م150ءاعع: 1٠ سل ةنعط ىءزم ةءطصعاا و (مصعينطم 1 ة») 51.74. ةكسم ")و

 ط11011نط ىعتس محاتس أ ءنعن“, 716 هام زهص عمو 1"ة11عمر, 058 عد 51ءلعك 8 ةلهصق-
 يس د

 مناننهاع5 265"عاووأ. 8. شرم ى(0عم آكة»مع") طناغ ظاسغخ 0 9 بيطقاخ ذم
2 

 متتسددم قوم 110وهتاتغهد قمم طهفءطعةزطوههفم ظآ* 0 نم قرع ب 37

 ا) 3و. ه. عقم. 2) طلاس. 6 م. ةمص. كوم. >1ئ5. 3) 1عقسنا م. 304,
 4+) 2101. 213, 9 هل. 01. -5ر 1[ه4. م. 285ر ؟.20 هل ظطدلعل.1ط. 6) اكقستل م.309و 8

 7) 81094. م. 285, 7.20 نأ كيلا 1
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 : لعووعم مع ةمعلعم0ع 8دمعطقلو»» ةماعك, - ل11( لع طهط2262-

 ل( 11646 ومانانأ قد طعؤ قت وعم تهمل ةطمعااعم 1ءوط 0و 1[كمس ءعاف ).

 م قممعط لعد 8امد5 ممسصفدعطنع 11مم معطسعس 8ءماتؤت 1 ةنعط

 * هلملسمعءوملع» 56.«<, ذدد آ[كقصسصتا (م. 699 14) منغ عض الطن 2019101ععأ
 5 20و

 هت ا. ةذلتصس ؟ةنعاذعطعم. 2. 1 0 مورس طفص موقد ءملعص

 1 110, 10), ةناعاقس ا: فون ءامد ص لئاَس حصص هدد 8:هقق, 6

 701:ة(1ةدد عد 06 81نغم طووتلعأل ةحاسحتسمو, زم عاعزءطعصس 51مم عو

 ماطستعطب طغعقتع طعضوطق عقد ءملعم [عوعم, ةلفو تيصقعأطقغ 088 طع هد-

 36 ظاسغ .ةعاطوعر تع لعع 1دمدتنم ذم (هاععملعسم 7 سوع3) وعن

 (1ةحأا)
 © كد نك ه1

 ابيحلا ءافاخأ ٌعطَقُي  اًهقبرط ْنِب اصل ىفنت ٌةَحِسْحَسُم
- 

 نكات ليدل 01 . ةر ) هتك لع 000 60 010 0_0

 نمط يا 0 6 مصتغ ءاسعمم ا هل ءام 8131-

 0 501 7 لذع [؟1ءوع]ر 8 ةصم ال :يداطرمو طتصكقط“ا, ؟مصص ١17 هوم م عاطأك
 ب 452م6

 ١ 770 ٌلَناَع اهل ةخنعط (ٌكناَع 058 لنَع 8اسكر 8145 هرص ل) عوز ةقءال-
 كك ا

 :نو هاذ كمو لكل قعصدمع هد ذلك سكاسم 006 جاو كمع ا[ همام ءاانم ع

 00 0 ناهز م ومقهمأ طقمممم هن ةقفاق اعرق © ي(ءلص 86هوو), لع“

 1 وىعزؤنع ؟نم0لع تهمل معصم ةاعاععم ظامساقؤ عمدت ؟ءاظاتتتقةعطأ“. 5 ةبيحر

 177 ىولمع رىعزغ اعلمك عملع (ط دععططمطستمع)“. 11 وع 8ءمعاءطصتتسف !! ءعان

 "ا هنوط منغ كمعصس 8عمصمعم ردع" 20 (ءانصلع, ءووود طعز0ع 1عةصلععا

 نيا كلين ةطوؤءطعم. 4م عم ةمزؤومموعمعم "قمتم هفأعلاو ؟ماعغ لمع
 ا

 5 000 عمود آردسغ (سرج) 016 هصط ع ةءطخو أل ةدلعم طم عمت عمت طفاش

 ٠ ملاك. 6 م. 1س. 28, 1. 3) 1ركؤذسصتا م. 309, 4 هك )2 .98 .7 ,988 1 1

 «م.301,1 ل 61.309, 2. ةرذط. 6) اكلك 10,2. 2) 26 ما ق1, 21, قد
16# 
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 طتععسع جمع 016 [!"قطعنع 11غ وأك 0. ط. هزع 156 60غاتءط. طدعدص هانآ عود 30 1

 7 ةنعاعزعاط طوز [[ةفدقم ط. ةطتغ+) رقفلا 0 .اوقأ لاتأم ناعطو عا ءلعط لمص 200000 7

 (0 ءثم وص ععم) 0ع ظعصصت ظل“. 6. دابر 2) ىعاسع 5616 1 6 ةفطا قيمت لم

 ا 07 ةقفات لمنع تنصل تعط طمطعءو 0ع 5غمدو““. 1كمتق م. هامات

 ةهةعأغ3): (1مسأا) ا

 اهءاَصَأ معشلا اَلْوَل لَفَناَهَل 9 رثآ َةَنْعَط سيقلا دبع نبأ تْدَعَط '
 آما ؟هنوعاعأف لعمص [طص ؟ةطقس !لعدتف (11ةدعلع» ل8 ' 055125 طلع ع ومف)

 لعم 5غهوو ءاصعذ ظاستسوءانع 170115 تن ءءاععملعسر لع ءعلصع قه ؛تتننط دم قسما

 01م ععملع ( عرواغ طقافعر 0285 هن, معمص .هتعطأ 016 5هدصءصق خططا ىف ملتو

 لونمم ةيطعالأ 500عم دنع“

 1آمقماعسم 016 1 ال1 عاععتا ؟هم 0ع هداععوععم ععقءاماعم 5ءلذع م لعلم عع اعمصصكو

 17 معا. طاععتت همعاط جاتف عم 0ةد"ةتتك 101 ععملعم 1 عوف 03غ 117 هماعت رماد هوما

 085 عم لوهعم» ةؤئزطعصسلع ةدطر دق 0قطتساعا" 7781.“ 8 لصيف ف ب( عاطل 1مصقعمل

 ةاموو), له 016 (6 ومع ةععمصت تصل كعصص لكهسمأأ اص اظم0لع متقعطأ“ “ب 53 - ا

 هج © ءوعمع» 160غءغر ل6 ةسدق 0عدع تماعص هةعاط ععج1 ءةودعم طقضت 383866116 161- :

 ؟0«ععطغ. 861 8[هغئمعطط# ”) ةؤءطغ 9. ءالجأ (ممأأ لعدن 1 5 مه 1

 0ع 1هووع: ,,(5[هووزر لعع لعص 2660 عمعم مدان 8امغ 01ه .““ ٍْ

 ؟بعاتءطوف ىتعل قع ةروصععمدا(مدو دسم 1[ه0ةةتانؤةدقتحسمس ؟) سنغ لوس 1

 ةومععم 0643 ةععدمم ملعص 1"عمععو نصل ذم لعع 8آدسصقفد/) 036 77 هملع 0عققءاطءص ١

 م16 لع ةلدصلع 063 ؟ه]1ةهج 5نكادسعطق. م4ىعطمات نط نوط كظممفشطتمم9) ةتع
2.3 

 ؟ةمعمسسلممع 0عو 11911086 عو متع ةولمعسم 8م»ص: ,,اعاقكعصل ع7, لقهق ظاسخ ١

 طعضو هدف ءد طجهعط م“. ئ

 طادعط عه ؟؟ذعاعدمع 0653 5غهووعق تىلقطسخا 036 طدمعو ةعاطق6 ( كه ذطتتع

 همزا2ء) ؟01ععصلع ةءطت10 هندصعن: ]ل16 آرهصدوع ط1ءزطغ تم لعص 6 امم عصعط ة[ةءاع6.

 از 1ك1. 11, 165, 8 1. 2) طمصع. 3) 1آ؟1. 11, 160, 9 نك 10. 4) طلقت. 360.

 11 هك. 61. طلح. 6 م. ؟ةسأ. 19, 4: 95, 1. 5) م. 824, ؟. 2 06و امص 660."

 6) 8مل. 9, 12. 7) طفصت. 1, 660.2, 7.1: 9711 7615612665 28 آ1212 8089,

 0عووود اآ1دصلع لعصص ةططكدصلع 0عو ؟هالعص 5ءطلطقسعطعو عاتعاط و, ؟؟ ءاءطعتت 11“

 8) 115.6. امم. ةكلمر. 522 71,



 مواسم, ذو داو قمم ىعماءطع» ةالماع عم0لعو 71 جقوعمع ةعطقماا.““

 ١ 110 ل3ع طهمعع سصتغ ظععسع طتعضحسأ 0 دتخناط طحعطءنع نجل 2581 تنكح

 هد 1كمزاطعأد ءطقج معاون مت"أ, 16 048 م. حامولا

 1 1 .لمجضءططهطععملعم“ب ذم 20مل ععملعمت ؟ مع (4ةسلم ة سدن):

 : كام (1يهسل)
 اتت ف عل ساب مصل سس سا ننال - لان يس سلا هس يس ل مل هدد

 ١ ايبا جاملاو رم نب ميمت ١ ةراَغ ع نارج لأ انحجص نيكو

 0 كنب 1قياعلمو ه..ه[عم. 8. ذفاوت# و نضع نمل ل تسعاج اطوطتععم 0ع

 000 5من ل ستنعط هم مع 90 (18.) 8. هطعم. ةء لجتم")
 ا 1

027 7 9 

 كام ا[ همقع ةعاباهععم0“. 6. ءابدجخ ةيرح 4) ( 2( عاب عمك هد ةبدخإب

 0 ]دوق نسطعتنو مد غععم0ع 8اسغ ؟ةعدصاهفقك عم 1 نعاعتعط

 ظ ٠ لمت متعم عم طمعطغ ةعطغ ععم 1كمس ؟ءاتم صاَخلأ غازيياك 0 تولَس

 س7) ل16 8وعاعس ؟ةماعم 4.

 2 ١ 0نوم]ةفدأت ىآكهع تطس طفموعانم عع ٠١0104 028 طجترمأ 045 1ك هتنطتق-

 دز. 6 م. تدط دم. 525111, 2. 2) ذا. فس. 27, 6. 3) كده. 110, 0.
 9, 7. 5) طكدس. 110, داك. ءآ. 61. )6  ![هغ. د. 5ك. 94, 6 (ةطس ةعقف)»
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 83. 180ععاد 11201

 هر آه 8هععد +.

 2) 18ةدعاتتتتتا28 068 1808618.

 ظعأ لعموم ة4روطوعص تطتخأ لع 8وععم , 816 طعأ نطقر ةعاضعات ممص

 لعع اع"دصصعم ( ءقاملغب 016 طقم ءاععص 186. 10د 038 156 6 كتل ممم طعما

 121 ععصفءطقلا لتعمع» 9؟ةقعر هسع قوم زطعو ؟[زءاعووسلاعءأغ طصعسطغت لم ععاجه عععم ءا* ا

 (اًقاطعنآ ٌكَشا) ةزع 15(, هودعأ 0ع ةعوطعتت, 0عقام طعودعع ملقا لع 21ءأل (ىَضْمأ".

 ]نة ىةتتقلنعاع 0ع 1هوو 1 180ععص 15+ 0 (طعاا. مطاقظو) ؟تاصلشاو

 رىعت1 لع ظموععم لعدد قةعوطعمع (؟1ء]11ءةءطغ لعدد 5ءستغعم نطءضطقتنزر)او, 498

 طك عءط»#. طقأ لهف مءاقطاتعطع ( ءوعط]ةءطغ رى ست عوؤعمو معطوص لعطص طمقمما 1 ءاطعات نمد

 طقاغعم) 315 ؟ءزطاتعط ةءوعطتعمر 133ه عرط هع لعد 21ز1 عع هقءتناتت ا

 ةصنو آالءاتك طصصعغم ذم ]عط[عم تنم0 7؟1!عةوصاععتا ؟ء"ةءامأور لع 2م

 21 06غ 016 8ءعوز كطصمسسع ع3 21عءزاق ىقوطص 063 1[ ةءاطءتنن“ (هلعت' طمعط نومهم

 كمم طفط». لام“ ىةمطم 06و 8هوعمو“ كك طاقنو "ها, قانامع لعف 8وووصق) ٠
 ع 5

 ء]م 4صمحفأل و عمص ط1عغعغ, دصقغ مفعطت7 عئعص 210121101 طحعات : 0 ويا سايق.

 1ءاامرنع اد لعدد 868ء2 7و6 طعت 9
 ه2 وم 2 دم

 6 0000 0 اطعم 8قعوم.“
 ه* بي سادس 2 3

 سوقتم ىلع محتأ لعد ظموعفم 17 ةموءطعمءب
 اننا : ت17 نت ف

 طورصص 02 غ(مصعوصدمء» سوق ةاعطغ لهدف هجفم"ةمعاتعط 01 ءطغءتمقءطع ةينح#)
 ت 8 -َ 3

 0 ىح4) 10 ابانح 5) - هسع 85ءلاه. آ["ه5 لوقف ؟؟نيطقلغمتوو لعع قمع

 از طلتعطأ دسك نمو ععاعم ممم عمم 2:ةطتةءطع 5معءاد1] 5 ءعاعع : ه) 1اكتاقط هللعفتز]]

 مدصسصتطذأأ 5مقدوزطقسا ؟هد 4مطس طقاتس قد ءموواقصت (1"1هعوعاب 0. 5ءط.ر م.58)

 ةر 1298 ةالعدمف عهد قطب 2210 هدف (م. 72). ل 6 ”11عونززأ ؟هضسمسزأ 1؟3881-

 طقسصأ ممصمتطقلت مهد 1ص ها طقتلع (م. 221). 2) آكذصنا م. قر, 1 (61. ج. 49, ة).

 3) اطل. 6 م. هس. 10, 9. 118:11. طقس. (21. م. 294, ممص. 4) ]15.6 م. 151. 4,

 19: ظسص. 12, 24: ظفصس. م. 204, 6 7. ن.ز 1. ©1. م. 634, 14. 5) 121ع3ه 21نتو]- '

 1هدخصص 22066 ةزعط طغت كعص جاغعم ط1ءطغععم هتعطأ, 03 ععععسد 2[11]عواتتنت 7. 5.
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 0 100 ابانح تاس و0 ء»عزءا؛ ةزعط هسق لعدم ؟ماناد عد

 , لدم ع 01ةز عمت عع 1"هرحص ةذغر ؟هرن 06ه“ 016 ةم0ءعد 150 21831:

 1 1(ءلطقت و ايانح سن[ ءةاطو (هلق ععطخةسعط]تءاطع 1هعه] مرعص 0

  غليعف مود ؟؟ةطلو هما. و نصل ى) طعرتوؤةسطصت ةم. ىَح (1”ه> لبعف

 1مممأ. وك 006م ىنكر 0ه0ءن16غ: ىععطموعم“ لهمصر 1ملفصص عا

 16 طتمعام عءاعوأ مستلع , 00 1ص كاممع 0ع امد هلطتا 0

 ) سنصل يطتعاغ لتع ةموعءا1 نع 8ءلعمدمع: ى8هوعدس“. ]م لع 1*1

 مدوص ن0 طغعمعت ءطصعنع 3ع ظنمعفط] تغغعءاهغ ةر مقطععم0 016 ان

 نع 1*هعمت همك 016 11ءاموطأ طعوعطعقصلعأ 6006.  قممومت» لعد آله

 مطعم ةدسطمتت هما 11 نعمطقلت 21110146 ؟هد ءاجوع 4 دم ةوهعم 18,

 1 18ه ءيفنعالعد مئات 1ءاطاعم. 1ط[لعنمم اعمدصصت 0ع هنو ةصعاتعاع 1 ءمممق

6 3-008 

 6 مع دلتاقأ ص 01ءوو» ط[1مهزءاطا 196 ةفوطعم ىقامعاع عمات صماء"

 . 0عووعم مدس ةزعط طعز لعم 117 ء(نلعقسمتعم طعقلتعماو ؟), ىو هو موسعمأ»

 ةضك ةصاعفس , لقفد لع قا مءءطغ مولغ 280ع7). آم 0عصقعاطعم ةزصمع

 ب عما ومعطغ ةعلمر طعأ ؟. طآعيصسوعت» م. 1 مدن 68 هاف ءأص 8مععم , 65 عان

 1[ ةعات»# لزععمصمم“ طغفعط»ت ءطعم , ىقطععمل  لتع آرعرعت ءمععد مطعم هات

 7 , 816 لك مدد ؟دعماف ءمطم»سأتف نسق ]35 همادق ل: ذم هنوأةععس 516

 2. 642, 11 طصتغ 03 ةانك 6ع20ععمعتس 21تنعقل أوراضص. 2) 7. فص عت“ 0. 6

 : ظووعوم. 3), ]صد (5امصع) م. 15 3. 27, تاخر آكةصنا 42, قر 8[د4. 92, 7
 نعاط طغأ ,. طآوص دمعت م. 15 (مدق لع 1ع 3ءاد- ةعفطت ةءاط رم ةوزوءاطعم 117 ةدغعتاط,
 0ةءطعأم]-1نعقت). 5) ة. لعص طءأ 8ءةمءوءطصصع 0 8موعم ةأطدمع كت "اعد

 ') 359 6 هسط» د. 1[ ممم. 1”مءرتأم كامل. مع 22 00 8 17 51. 064: 31
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 ل

 11هرد ةملعمود 1[ ءناعمسها مح طغت عقم هدد د 50 ةلخر 5701 ل 57 ا
 هع د

 17 وافعاعدمع طخصسعم عمات امص لو مل6ءر اهربزق "هد برق هناك 1 م1مز1 كتم أمد
 و

 نأ عض

 8عط] ءووءم 0ع“ و تايمتعل مط ةوعم“ر كو. 016 6 لضم ععصعم هك مَتْعَج 110 هع 8

 ىعمم ماعاطغ ءانكو لثع قطا ءةعمصع ؟هذ كصعطت 1 ءةقمرد ءدتت هلت عت 70171162[. ا

 1همزوعطع 18ءجعت ءطصاتصوععم 1ع 8ظهععم ةأم4 ءاذر 0 ةلوصكعل) مهلا

 هم هسوعطقموف سدعلعر ةمعط مهدد ةءطصسءملغ عمقدقت )و هشه ز 8 ((31 ٠) ظ

 117 وعي عع طصيصسعم ( ءوزؤذأاغ ل3ممغ 06م 8هععم عصمت 121 ناد[ 6 كانت 17 ترس ١

 ةنقعط مات ككسصفع ةطصاتءطع» 18:ةءطعتم دضععم. ؟هدن ىلع“ ععطوتعأاع 18[ةطقءاطعات !

 عاعزءطعد 8قععم 2, هم 8114, ىواعطعو ةسعات تصف طعءاعقسما 1ةغ9). لةسستطك

 معمعاعزتءطغ كمصتغ تع اعاعزموؤود 18قعءاععمك 1 ؟6ء] هءعامعو لكوصتءء]قو 1 وا 1

 ظ مى ةةوسصسقعا ”) ذم 81 ممعس : ْ

 وكانا" ظعلفم تتهن' 1نط هم ا]كهصتععا, طمتغ [جفستمس# هلآ 7ءطقعطاتو

 آدءو5و ظلمموم 1[ةقزءطم 8ةوععم عامز واط لأ هند ععوزؤقم هع 5 طل.“

 رقم 2) ذو6 لم ؟ةععاعتعط ةءطصوءالو» هصل ذم 1*ه]عع لع 1316 جانو عس عمت[ مدع ١

 لك حصععاع صلتغ 8ةععصر جالعتس لهضص 156غ هن متعطغ 0ع عمصتمع 8هوععطب 0 ا

 مات اص 1'طغعتا 0ءووعااطعم, لع 2م ظععصوعاغ اعمددحصت, مقصتا] عاد ةعلطع 1[نمةمم نصف

 2ةيع نص تتفاقم 0ع عع []تععومدصص(آطعتغو هس ؟5؟ءه]نءطع عع ]01ءظ أعل“ نانت*عأط 7 1

 ملعطق مدصلعم, مدد لعرعم هتقععن عمر ععه0ع متع هنععطءملعم 5ءزائعم 0عو لكم ءعاف :

 كمصعسأ ىتسل ١) 4سم عاعتءاعسم 6ضدمسلع ؟ةنعا قءاطغ 1ص هتدزز30ع7) ةسك عدن ْ

 ءمماءطأع طسصلعر ل36 ءةطعد1ولا5 ه]ه موعع» عوقعوطت]0ة[ 960 عةاتو سثغ 8 ةعوط. ١

 هدد 177 ةرععاعز كطعص 0ت عوعع ةتخع م0 ةماءطعمس , 016 1 ةصتععل“ كفته عا متو لفن م و

 اكخز ععمدءطهأ نعد 0عق 8هعومد همغاعطصأ ةذصل, 151[ ل ْغ

 از لعمصتةمر .١ مصمم وع مع. 121. 2) طفص. 61. 634,14. 3) ؟. مسمع“ ؟انطتنا ٠

 طل ءركمات [' عرعقع روم لكاطانأ ]عدفدس رمد طمس 200 همر 0عدنعط "1'ةعن هم ت51 3(ءا1 مت

 طاعطأ ةمص 8[ةامدصت '!ةككأ1  مققوأ: .هز جم قماكم ع, 590 تن 1عقعت 181: ىقرهعت

 طخ. 6) زوو مكوجاوم آل ونوع 1و6 سمع آءاتعاعع, لذه ةسقوعلات 11 مانع تعض 68

 طلءووء: روزلا سايقلا ال ولو. 4) 810.6 م. ان 4, 19: 5) 1رعقصتا م. 458,
 6ز طلت. 6 م. 8مم. 12, 24: ةمم.آ 11,65 11.( م 0.148, 12 700.9 1

 294, 6 ١ 0. ءا. 8[ هقاتسم م. 48, ؟. 20. ١ 7) قطان, 8 عم عتناعات0 4610, 12: 9 1ك م

00 5 6 ,111 .11 

7 
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 9 هب

 ورم 6 ءانرءعسعاب 7هدذ نوق تصل ةعلمع 00 ةص06غ ةذوط

111 1 

 تر نيب ئماهس تداعو : ٠ اًهتاعرَش نموهّللا سوق تلطعو
 961 لوو 1رزةطووقوط معقم طفطو ذعءط ةعلمعر“ ةءطصعم طفعوسطغي هه

 (ه ةزم0 طعتاو ةطععم دامغ ةطعتاف ؟ءلععاو5 عفو مرجل هد.“

 اس سد

 ١ ل ةلطصا وعز ةمعط َح رض نس 06م 5 عوعماطمععم. . ظادعا كتمت ععص

3< - 

 هدو عم هم11 06م 8ءوعمطموعم مهد ةحرق ؟ءوعد 67
 0 - © 2 549 ن ع

 حرق ىعوعم 0ع 8قطع 5و ععموسم»؛ ةةأط٠ 8 سوق 5011 مث

 نانا لمسلم 8ع

 م طعقزعمعم ةزءط لثع جاغوص طزعءطغع» لعد 8ز10هم قلعم :ظ1ةئاف جدع

 عز 6ةلت طمع نمل ةددع. طلع 5مقنوععم لمععوعم ععانءهصعطعم ةسعاط

 1 1 مههدممت عاوعطع 7[ وع ذم معغممط متو ءطعم ةزمصع. قاس هسكشف#)

 ١ تمم سنع ةعس 8ووعم 1 ومغع» [نصععمت عاطف طعدءطمةوعم 7, هدنلعسم ز“

 1م رم 8موعم  لع» انتدعاةعاعوزقلاع هلع 0عق 5ءانءاكعةلق

 #1 روس 8هعوم . عع [[ءاعدععد عمصع7), مص 0 عصز ءمت عفو

 .(31ه مول ههنواعا) : يجو ةموصمدغ لعم 8موعم 0عتمع» 016م“ ل. طب له

 ملمس آمسك 5. كوطزم ط. جاك ةاسممم مقاس ”) ؟ عا ءعطن لهق 17 قاده

 لمص قات !اجهفوص هد لعم يعم |4هرعقغ همقعأار سدتأ كمعصص 18هععصب

 8 ءلاناموم جمس عناء ععععا ود ىمعلعر مهعاطلعسم ه» ةهنقوعأت ءطعص 5ةنو 1 ةادرع 2

 © 6 م. 1ص 46, 8. 2) 1:11: 10144 ؟ سم 3) 717 كماتهلع# م. 8, 19.
 م. 80, 6. .5) 16. م. هقر 4 زص 0ع: آلآ ملا: علت 8 اممم 2[ءنآ

 د نموعرنو» [1تاءعدءدعدصع ةطبك 0. طب هع ةمدتوعط همر هلك هط ل“ نق
 2 يعووطحسع طقافع. 6) ذطع م.206, ق. )7  ةط. م. اقر 1. 2. 6
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 ىمصسصتغ ةقطص']طحددص ج15 016غ ؟مدع كلاعم دعو ةدتتعاتءطع 2 ءعومم طوي عت ءطسعا

 ىعرجلعم ةم11. 8[هغؤومعططت © يتصصع»ا هد هه 0 م13 ءاد عد (© ءطنةمعط لوم هل ١

 رعد هدر 016 كدنط ءعص ةعطغ 0ع 5ءطقصلطت عت ةءطقا 0 عصلر قة: ْ

 يذزع ةؤئسسصتأ مم 8وءطتممءمععقءطاععطغب معصم متعطغ كم 8قءابتممس هع ععاعطت :

 ]«وف 82 هد مءالعم هدد 8هععمر 50 لع 5ءطصع ةصغات ءطت'ا.“

 ]داع ىو: عامة, ١ ءاعطع جتك لعم مععم 0 معطتص عمر 0 عمت عع

 عقطاءءزءط هلق لثع 0ع» تطععسعم (0همتغع]. ! سوقلا طغأ ب عاما وص

 ظموععم ةءعامعس 5ءاطصتامءم“ 0. ط. ةاعطع 0 21 قاطع 00م مم

 جال وعص عام عر: م56غعا16 هد لعلعسمم © ةةءطقلا عم 1 ةءطاتععص هنط (1*"هزتأ 20

 217111, 64). 7. 8وصتمء»» ةدعغ ؟هد 01ءووصت 5ما16طخا هنأ, 09م5 هق طاعطغ اناتث م

 هد سنع نادم 3 ند دس

 (3 ءوعاتت ءطغعص نصل © لت ءطاعصسو ةمم0ععم ةاتعط ذص © عةءاطق( ا مطتت ءاعم 0

 2 ةنايرش نع هومر ىوزع طقطوم ةذطص ملأ 7 5 6ءةءطمووءم“ر 0. ط. صدأ
0 

 ترد ن

 7عمءلماعم 1[كسقل عد (25, 44). 5. امه سيوف نم لَن هاقيلكوم هله م ظدمووم
 سند 23

 ذص 8ءدانع هاك عم 2111 (25111, 149). 4. نيتتسلا نيب ةمسسلا ى016 ةءطقممع'

 ٠ -)251 )171 158ةءالعم لعص ور 0. ط. لوو 8عوزع 156 آه لعد: ل1116 186

 3 ركل مورذأ رهتوت لبق نم ىطورم» لم لعص ظدوعم صتغ كمعم 5ءطصع ؟ةفءطعت

 طقفأر ؟ءرئادصعوغ ل ةعتص 150:ةطصعص“, 0. ط. هد 06ه“ ثعتغ (71 , 946(.

 6 ييتوت رمغب ضاينأ, هع 1ةقوغ لعص ععومدمم اوم 8مععس 1هقر هطصع 08388 ث سمت ا

 لمع 5عطسع 7ءةءطغعسص 1قغز ؟مص 0ءعصز ومتعومر ؟ءلعطعت» 1ةعرعع 12ماطسصععم هقعطت

 5237, 41). 7. اًلجرأ اهلك ىسقلا تيل ,ي0دو5 ةهدط هلاو 8ةووود 1"نووم قلاعشكب ا

 ل. طر جمع همانععع 1ةءسصععز ممم قصعتص جاطعءمعس, هميصقعاتءاتعم ؟1تمقفعطع
 ظ 2111, 7712: | ظ 1 ظ

]0501 (6 

 125 ىورعلعم جعمطتوءطع همه موعوزدءطع 8قوععم نماعمةءطتعلعم3). 1ع
52 5 0 

 معو وعطع 8هععم طعتووأ ةنأَقو ما. لتع#. 12 ةلقع هدو عيمووو 1003580116و

 ا 1. م.167, 1.١ 2) +. آدصسعم ةةطصغ م.18 همن ى0 ىقعو 0هءط لعن عقصتو
 8موععمر 516 0ءوووم 1"هدوا“ ]وق هطتعو 5ع عطتس هده. 3) ؟. ط1مصتمعال 2.16 5281و

 ع0ع 01 نوورع © ةئامصععم هوعادلاو ى160عع تس هرعت ةهععمر 1ص 016 ؟هط هتك انه0

 5117 ةفئار 1ص 016 ظمصلل- هما 1”نقدطةععص. 4) هك. لعد !ءدنق ؟هص قطد 000



 20ذ1 ا ,

 ١ قزمسسم "دلتا: : (8هم14

 1طععم مدع عمك ةاطدصععم , 151 وك ةعءا1 وقع

 مقلع ةطب لذو ذم لثع 18ادعطغ 4هع5 عم 8 ةوءطموو*معس (مءاطءصر“

 1و6 مها, 1 كلن 1[مورتامع ةمعنقم ءطصعم ةءطعتمأ؟), قص ةاقعاع عقد

 0 2 تاهيماممر و0 0388 01656 5مععأعهو 0ع 27ةط1ةءطعط

 :م ةموطتوءدعم 8قوعم عمط ءق قمع عمتععطع قمن ةماعطعر 3ع صتغ 06

 نم ةسلععر لتع ممتع لغم 1"نقد ععدومممأا 8ه10عص 7

 لوم 10ناد عهد 2ءزامم هن[ عمات عام لع ةعوطعع ةعلسعم 8هععم 8ع1ط الو
00 

 معو وتنعم 5ءادععمر لع ةتعط لهستغ طعاومداعس. طعم عمت ءطحو ةاتعط

 . .قلاعمممك ةعطمتامأع ةزوط ظموعم همه 24لع ددع ؟؟110ءقءازةئ07).

 هطزعاعلت طلععتع قعد »لوطن ىلكج وت ذص طاف طمتامعص ؟), قله لعف

 هع 8ءاوعع رورعب طلق هع هلق 1آن1ءطغع» ةهتكتحأ نصل تعط قطقان ]1 2
2 

 ( 5 ا 6غ ؟ءطعمت ءماتانف 131 عطقم 2( 8امعطمت م.97, 11: 3) مط
 49 7. طظحسسموع» ةدعأ م. 14: 1ع آتصؤءمةءاتءل 2لوءطعس ةعهطتقءان عت
 زوءطعم 8قوعم طعدؤعطع ققحتم 0285 ل36 8متاهع 0ع» طقعنلع (ةلعز تك
 طادووم وع. 5) 1*معيغر ظزمل., م. 258 ةئوطغ ؟ه0عمعاعغ ءاقكش. 6) د.

 زوناطو» 1[عمصصع» 8هوعمز كطعمقم 7. طآحصتصعا“ م. 16. 7) آءزناه8و

 -[]ءادورموءامدصع 1, 500. 8) 5ةعرعور ءطسض هت. 11, 141, 4 نص40 111, 241

 ١ م. 95. 9) 8 ةما1 هز طتق 100 2؟ءزاو ععوءطمتاتغ طفطوسر 153.11, 160,
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 عمماتطسغ+). طنع ةءامعوس ةاطغوص طعن لعم ةاغعص مجم طوست مع ةطصاتعاو 1 1

 اععز6 جسفر م16 طغت لعم 4ةعطغعم وعضو هزع 5 هرعت ةنعط 5 وملعم (8 سلس وتو 5

 ىعاعطع 016 1[ككملع“ تماعجت ءط عمود نم0 01 طمنتغ 8100 عضر 01 زو هقفال 36

 17 مص قةععمو ءءطق]غصتقدعم 0ع 181غعرنص اعاعاط 00ء> ع085 جاتقاتعأ هل مال

 ردت لعمر اذع لدم ممس 4لطف م مقق همه ةعتمعسم 8سم طعتءطغعت نتضق ع ذا

 رطععسص زاتم عموم ملععتع 5ءطساس ءاوؤع» 1م 1'ةزوك ؟ةفلت. 38 عمط هو هال ا

 180 عع 7 تا[ اخت ععتت - طصم[عووزوض. 1  طاةه2 06 [1ه0ههتاتغودف) ْ

 ةوئطوم 50 ععمفسمار 1ةصعم» طفت 7. [آمصنس ءل'“) 11441 (بجاخ) 1

 8موعمر هي[ هن عع لمع ظعصم عت. 1 ةقم لع كصعت' طعقمتل نعت 5ع , 1

 ظقةوعمر, قطعم لعموم طك ععمغطقسا:ءطلع ءأف هصق ةطعع مقطعتنو ةموداتعم ماطلع

 ىو 11851 طح (ةخسام#) ظعزمدصسصع 0ع5 ظلوطةتفد ا. هلطقسو ؟ةدد همست 4

 كالا

 ظعمم صققوت" ؟هم مىللهم0. 101ءووالطعص م ن0عص ههعاط ةطقت تايختسام *) 006

 «011«ءاتح معا ىخام ( 801 11ةة1ءاطون5 لكسطصقأ ل158 ض هلاوعس ويح 4 3
31 

 ةعاعم ععواوص لة طقانعم , 3 ىختام 11 80 ععم ا ءت[ عدن ع عت (ساوق#) تادومط هسا

 عوارنومعطغ من067. , اظطومقو 16 1عءا1هزءطغ لت غ ذص 1عمسقق :©) ةموعزةطا

3 
0 

 از ككادقدتا ؟عدنحمل 8ةوعم جن طعقءطهطءص نصا هيتغ لع 5ءطصق 3 وقطعت

 (ىرب  ىكقع, 1هجاو»هو ذم 06م ه0. [055ءع.ب 0هععوعس ء0. انك فقث هن كا60)و

 211م عد طءعوءطقأن ءم (ىرج) هم متع 1*؟لعنن عاتب ق8 ءطعسص (شار و, 120568. 0 ١

 ماعم ىمر ظمل.), آكل. م. 133,9 مس. 2) ةكفستا م.290, ان. 3) 66036 19,

 4) م.22 مهغعط 1"عءووصعا ]رعاعو 1. عا ؟. 1[ دصمام ءل' ىتعل طوع 1 5

 ععوعد 0مم طاتسصصسعار لعد حبك عم 5ءطقغمعم جنتاتءاع6 ع1, ظتأأ 0عاتت

 ىا[ءرعوم0هلع:تو هن ةطصأ : 1

 0000 مهسلا هيلع رف همهسب ءامسلا ىهريذأ نوت #» 33
 5) 17[ ةماعم1ءا0 , 8عع.مد عم عهدا "دك م. 289: 1عةصنا م. 453, 4: ةخكسام'
 خةتكساملا يسقنا تيبسن ميلاو لزالا نم رصن ىنب نم, 50 0289 ةاتعات 6 0

 اهددسعم امارعوععت قة عس ةزم0. كوع لعع 1.2. 1150. 100, 10 106 0ع“ [تدمعمع

 ةمعط ممر قةمعسص طرمصلع طفعتنوءاعتن زا. 6) آكقمتا م. 45قر 8. )7  م0. 100و 10

 نأ. 1.5 طلصس 6 م. 8مم. كمر. آبآ11, 6. :8) ذم ىاعتعءطعت» 860ءاتلات8 028 و

 لعرد 1 ءوزوءطعص ( ركنامك ) 1 ىجف 020 رجوقم 0م امرت ا هال

 ملعوملعم ؟ةرءا كف ,,80هعوم فلام اهمعوعم هت ةهمط.. 0ع هتءط طلصع

 ةزعطغات ءاد لعد 00 داتأ قاد ”نطقتلم طعصبكأر ذم سعات 11686259 ءلقع: 8

 : مكجايقملا اهجاع ىسفلا لدم 0 1

 9) (ةنطم ة. حسم. 10) 18مءعوتنر اكقاصأ.ر م.
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 الأ ) مهعاط ةطععس [نماعطءوعر 0عووفص كاوصع همق.هتعطغ 35 مات ءلعتتا

 رع موعط ةئووع 0ةي1ةهططمت؛ طعممممت. آم ىا1 عع ءاصعم

 9 مد ىلكدتن مت هزعطغ 0: و قل 35٠١ نمو ج11 عع أد
 هه 8 ها

 - 81دس ما ط ءةزمهلغ طعنا 0عو 8هوععمو ةتد0 27012 هس 56726. خس ةطتع

 هممت ..اعمدستسأ لوطع» ىلاعد ةصر ىلع 0عمص ةسعط 1ص اصف 1١ قو

 ) موه ةمعس 150 ععم 0 فان (1ةك11)

 هل ل ١ لسع ل

 فيتعَت اقدر ة 0 اًهماطخ اب ءاروز ةعبت ىلع

 ش رو ١ هند ]خم محصص ءص 80ه ععم جنق اكآهط* ةط0]و

 . "[لطغتاو ةؤودتلعع 3ءطصعرب (طقتاف ه01غع5 5012.“

 ل و2 د ه0
  ةسعات ىرش”) نمل طحوشلا مع هما 0165هلطو ظودسمتا ةءاعص 0

 مقعط ةزطتععست ةغهصلمد[ ؟ةنوءطتولعم طعممسمو عين ةععطفع ودك عمم

 4 بوش وص 4مططقمع (صفس7") طحوش هرم 0856"1 065 8262865 (ضيضح)

 : 0. ةكمسسع# من 17 مع. 112 ةءطاععطاطتم رىر8هععص ““. 2) طقصت. 284, 6.

 0.1, 1ةّر, 20. 4) لعمستف. 5) اكفصتا م. 42, 5. 6) 1. م. 48, 2: طقفصت. 5.
 , 8و 6اق, 8. 27) هل. ظحا.م. 115 ( دسك قاسدط 3280 ان. هل. ةزعاط عتاتق ع0 ٠

 نط. 9) 61. 2. 8ج4. 22, 8. 10) 50 ةسعط طع .١ طفصتسعا“ 2. 16 طق 5١
 0 م. 195, 165 جاذعنو 1 معانم جافمص»
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 د2 نعسص7 ا ردا
 بس نم0 نع ءلعا هلع نصع0عأ ةعوقطتأعأ 8500م ةعأ (مولذو موك 1

  طعتووأ هق تس 11س0ومتلت [ةملتح دم 3 دمرت ةامصسلم» لؤووم 8دسصعقت :

 وهند عاشلا د هيشت عطا د أ
 ىاتق كوط“ةطماعي 035 زم 11 هل عج3) نسل 11نطعسص عطف.“ :

 ]دود 11012 0و جدك لعمص (21 م11 ةؤوطعسلعم ظحمسعو موع ةقطع نمل ةاعباك

 .0وطع» هم عععاومعاوذعصر معن عماعم 8مععس طغعصم نععطعصس. 1م لعام آخ 2 ل 4

 لعو قلاطدودك 1ءوعم رتعت ىلقع ةدط كمعم اآدط ةقضدمعا همك مس 35 : 2

 0 0درندستم ععدعط متغغعمع 8هوععم عدماغ ةنع لعد ءوزعم (ئسفلا موك 55 1

 العبن 5 ( 8[ ةطموععم )و نعمم »نص عان ءاط امم 8[ءهغمدزرنسصأ ع 063 5و نصل

 1115 وسو و 0 ءععمواوص لعدم طلت 8 تصااةأأقو 1 8 قعرص عاوتوط

 م عمص 0 بلت ةمقاوكأت 0عو ]هد ولتع 10 لذ + 101ع عْبَنلا ىسق 3( ورع 4
 نس 3 ندم

 016 ةجعط ؟ة لعم 51د عات]دنتأ5 ؟هآعهصحاتأ عبن عرش 0١٠١ 0و عاطءم ا دعب هر

 606 319 كم 10 عينلا كوع 3 لاف ةسعاط ىةمص عع فسم ررث انا 8

 عص (©1م1عأ1 ةئذدصلر مصصقوو ةعأزم 11012 عم عاعت طعس 2 "ععانأ مما

 معاطا]ةمعم ةعاصو 0عمص ةسعا ةينابيوش 5١ كم ةءطتز ةمطووعم , 84 عنيفا

 آلم0 1زءطعو عنا تمص طحوش , 0عمص ؟هد كلا]عسنة 15 4 مقطااب ٠ 6 ده

 كلك كتل طحوش 1 عبش 8موععم هنم0 21216 ععوفءابصتغغعت, 1520 ص 3 ض4

 مآ هعقمت 154 ةمعط مود طخوشلا سحق ') ل1 5206. 116 8ةوعد هتك 0
0 

 1012 0ع يا ظواسصتع 5؟؟010ةد جاتعأط أذ ةرأز 2 يس ع طوس

 فىادعطلقوق عسقما]عع مدعوم 036 11 هطصقأاتع 068 5(ةدصاص 2 م4 هل

 ا) اكفصنا م. 195, 16: ىسو مركت. 111نممعط م10 هاطاععت 20-1
 مم ةىاسصدتطو” "ه0 متعطغ ععموعطأور 0 1 ةللطأ ةزعط طعأت ةعاسعت" فمع

 ةصق تطص طفضتتع.  ط-ومص ةءط عاقدطو 1؟60ءه, دقو لتع ةانعصقلاا؟ع ذه 4 هنان

 طوخضولنو 117 هرتاعص تهد ؟ه2؟ه11ةنةصلتععم ط1عتطغ, طمعط 8 نسخ مركت 2

 ةملععص 156. )2  660. 124, 18 (400ةءعطتا 5. طفعؤسم). 3) اادعان كصع 200616]

 4مصعماو (. ©].) ةهل1 عئارشلا هلم 0م هومر 76 هع ظوتمسص 8 ةعطقأم 4)

 رم. 332,15: اكةصنا م. 42, 5. 5) طقس. م. 791,26 7. ن.ؤ 18100. 9, +. 6) 8

 124, 18. 7) 15. 107, 18 (متزعطغ عينلا). 8) 0طه1 2م. 22. 9) 5ةعإتو ءطقن هع
 م. 241, 0. 10) 11, م. و, 11 ؟. ست. ا١١) 2094. 3,13. 12) 2م 42 51 ع

 قدما هر, 899 ةقؤومك., دعها. قطر 2. 100) ععطت 1. 3
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 ون ات مس

 (عينلاو طخرشلا مهلونم 0 0. طب 6 ءوععملعمر 36 01

 2 ظلم 56نعلع 06و ظوتسصعو عبنو همه م ءاءطعسم 8ةوعص 86-
20 ٍ 

 "لعمر 0طعجءزءطصعأعغ ممهص ملأ
 م

6092-2-6 

 لع موملعم ممعط ؟هاععملم يسمو لا 1. ةردكنسر 8

 : عاءزعءطأدلاو ؟همءاقانءطع 8ةوعم (داَيج ىسق 2 ةزدع. ةيِرَحََسُ)

 0 عمال - 80516 ةسعط 2؟ءعلام 7[ نأ ا010عط. 2. ميكا

 رمجم5 عانعطع 11هلعدمعو طغت [مصعم هالعمتف هصق ذص طئلصسحم عع 8ن0-

 ل 000 0 نم 5 000 9 0 0 ا 5 0

 . عاعتوطو ”0 وعام 7816 خعبت. 5. 0 زو ظوسسي 0ع جدك لعم 8ءنععم

 ١ 1زطقس# هعطق ل. 6. نو 7 قع 00د نقع 10). آم 0ع» ظظأم-

 : ع ارعز 1*معورندع '2) ةئوطغ 1ممطقساتءط ةدعط ا همل 1س آكتاقط هل هغقمت*#)

  ععمدمأر 0هقد ىلا هجم ةءلمع 28ءلاه نامرلا نم (ةمفاهنغ نارملا نم) عوع

 دست غوص طقط# (عا. ده 0ةدمتغعا ىلدصقع“).

 تعط دسم طعتات نعم 6 ءارزونو عما هو ظقمسعر 0عنعم 8[هأ12 تدع [12ة(ءااسم

 8ةوعم لزئمغعز ثم ةماءطع» 80هععم طلعو ةيموح 14: مهر عأل) طقغ 8

 : هميتعطاتو هلق ظوسمم ةدصع جن1عع19856. 1ص 8ءومم0لعرنعم دماتقووت 016

 دع ةسعط همك لعص 66 ىوضو (56 ؟هءداأةزتأ خلط ءاعت) اعتز 11هلثمه عمد

 0 طقطعم , ةدوم هو 6ملعم 8ةععص ةيوصر 15١ هموقطمغز 6هدطقمت عتوطا

 5 016 8156 وص هم. خلد 1[ةهنمدوستع جال ععسص ءلسعت» 4ع ععطق»# همعط

 'آ ةيظش'7) (ما. قطع دمه اياطش), كو. ةطوعوهوطمتءغ ود, 1101286ةعءاك, كدمص

  لعرت لكدسصاتق ةدعط ىظمععم“.

 ا 2. [8س4. 3, 13. 2) 8د4. 01. 2. 38, 8. 3) 10., لكم 05: ةعطع 1ةواعتت

 م0 سنا ةلمع» 5ءاصع نسسكك نم 0 عمع» 80ععض. 4) آس. (51ةصع) م.15 0.3, 316.5

 يي 4. 5) طلو. 6 م. 2هط. اقر 15 (؟. 6ةسط 61.0. 6) 151.1, 148, 12

 5.6 م. 1.46, 3. 8) ظسي. 124, 15. 9) طورت, ظتضآ.ب مم 00

 ١17 لبث ةنبأ , ذو 1هءانام» هو 8تويومر 8دوععس عمد لعد 18[ه126 اكلم (ةاهغأ
 3 ةضر. 10) لكمسصةف. ااز طر طغعأ 1مءرا. همه. 0: آ>منعاع1ءط]ونن فقع. 12) ة.ةم
 ٠ 13) 1, م. 160, 28. 14) كد. م. 984,6 كأي ©1. 15) د. هب 0. 16) طلاب 6 ما

 و 8, 17) ؟. [1خمددصسعا“ م. 18 نا.
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 57135 016 8دسسق ل عاعع ةصاط عام عار هاتف 0عمعم 80 عع (نمل 2 :

 ىو لعمر ه0 7ءلعم 8516 زخم ىلأ1 عود لص عد سل (2 كوع1ل)

 مممق معا معد همم 1206قدعمر 5916 ةلط 7 هو ؟هد قف هسساماع 3 3

 .  نمسالل
 زراشم هاضعلا طّسوأل ودلع 2 اَهباَرَغ لح َتاَد لَ نذل 0

 يقع متعطاعع لع ةعطقجاو قع ععوفم ذطص (لعص [مط ةقضنةتعطإب ةثاد عمت

 1["ءتصل 06 1116ءاه 3 ءاعع 01عوع» 5("ةمعاطت" ا“ 0 0 0

 ىماطأ 7 ءععوج 0ع 5( ةساعع ل16 صماغغا نعم نط (داضعُلا ظَسْيل) 0. قو هع ظ

 016 ملغ 0ع ةعغ جطوععاطقسعم 00 عمر 08211 ةانقعاطعاترا "هد اقسم ديد

 ل16 2 هن ععر نصل 253 7106 0ع 8مععن هداك ملغ ةنتق لمص هد

 ومص 0 ععمقتتا --  006م“ ةانق عا يس لث# ةزواعو»“ ذوأ, 4 5 ا

 ععاص6]1غعم. 1من 1م عفو 15116 طتعوو 0ع 80ععص 7 8 (50 ادت دس ١
 تل

 07 زرع طمر 1"ةونن. ذم طوع. كك روز. 86006 قمدلماتءاعع طءهافطعس ةتعط ةدصقعاقا 4 ْ

 نر

 عم عش طوهعزئطصعأف 0838 زدصعو 1801ج نصل 10 ةتحعط ؟هدد 21ءز] ع 1

 لعمص 1م 0ع 18ة:كعاةسدصع تان هلتصعوم [/ تقع ؟هدد 1001310 1. ةقوتستس# ")و 7” 4

 1م لتووعص ةزصصع ةاعطغ و 0 06م 1هقوزوغ, هق ؟0عادنع: ؟0ه3 لاحت عانت 1[ /

 فّلغب 0 (صتعاق ه1 2 رو 156 هزص 1[مممدقر هو. 00ه مءطعماععا 0067 116

 حب [دزووو 4سنوات عاعع ةزص0ل قصص 31 06 يسم 8ةعوص قا

 مهموم 0ه0عم. اهتم ظ8مععم 06ه هموؤو»ءم قع ت0 ةسعط ٌبيصق لع 8

 هم ععقرم هان عمعس ه5 عزو - ععمفممتأ, 05 0هق 188ه06 063 29961463 تان اند 6

 ظمووعم ؟ةهمس ءم0لمن مءملعم اعمدصخغعز لتع ءووعمفات ءدع 860عمفمسو (تاطقو 25 هذ

 1[1نعن طلع تح (تصلءر 05 ه3 ةاعط هصح لعص ؟هااعض (م موب طة 21

 طقضلع]6. 1؟7ءمص 038 هت عع ععاطو6 لسععاط رىنص عمدموا نعم“ ناعاقتا س50,

 ا) ةعوسف م. 2 6و و. برغ. 3) 84. 124, 18: 0طداف# م. 358, ؟ 9

 قلد ): عرفي عوف بير, لدف قطاسوملم ةمطقم ةاومفءامأ: يقصدسم 0 "6

 لعدم ووو 24 - ,. فطام وا“ 2. 16 ه3. 56 5111 رف 050 ل 2

 58: 1071, 18. 5) 6ةصطم اة. عرف. 6) 1م 6 (1هةوع دم طسل. 124, 18 "18 كب :
 المع موءطتول ةوتفءطعم عرق هم قلف ةصقلصتءاعا نوط هو ةموعوءطوصر 0883 هذ
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 سزع صمم ةزعطكو ةدعطاتءط ةا1عملتموو كعءعطغقور :لهطع» هقتذص معصم

 دمعت 2١ ميزغ لعسم 18من ط وغم ََمَجَأ (ةدتق معصم 555 6 ةعطعص

 ملستست 0316غمع 15]اعاقسسدمسع اععامع 18ةعءاعوز ءطأ هت 6 18و هاه عنف

 ١ 0ع 1ءاجاورععم 4س طعتددذ 0هععوعمر ةصقما وم طلعت“ 26 8قعوت

 موف ععمدعطغ ممعلعمر هما هلم فلف 006 ةيجرش د

 -- ةتنق 2971 6ععدرم ه1 عد عمم 29 تقع ع. جرش 101 يرش 1 كلا 1

 / : 11و“ (ءاو. 1'طعتلطوطعم) 1و6 81هعمدجستع دطصتغ 4سطقصعدمع هم 8

 (متعطغ هموم. [ةصتستمتر هك. لت ع ةمهامععص 8110همؤعم هعص). 4فؤدسسفعاط

 0 هتسعسم 16عمم7ه»وع) :
 رز قاع هم

 ساوفلا اهتارب عبنلا مكاَوَش

 هل 205 2116ععقمد] ننعم 2هتع 06د 1[جط ةطودسفر لتع لعد 180 عمم

 1 مالوم طففءطقط# 1

 18 هد 21,1ه» عملك ثور معصم لعع 8مووم لصع قفافوان# 2ءلوأعر اق
 كه ن 62 ورةد

 ش 0010 ضنا آل ءطودع سكن ن0م0 ةسوكنم ؟ع]. 016363 02م1]166 .ةص

 ةمقزمانعم 51ءل1ع.

  لاوع]او» 2ك تع هلع هحسص 8وععم ععجوفقطلق. طص عع 18:عقطلسصصع 70د

 17 3من مص 0]عطدت 5) طغفتذوؤ قر كهقو ص 1[هط ةفؤذسعاب لة ةطسص

 منا ع ةلمعم ؟0ءاقازءاعم 8مععس طغعضع م ععاعم ؟ءعورتةهعطر ؟هدد تطس

 18 يع لا ط15 مه ةةسعاتوط جدن.  طزص 8مععس رىه115 01031:ةاط

 3 ظء , اعهزمم هزاعمعب ةم»علقلان عع 8ءطقسل1 ومع بلدطع. .1ةععوعم ]1 ؟هو طقم

 0 5 0 8 اذ ينل ىعلنع» هصكفم ه0. 2) 1110.6 م. آصصت“. 46, 3

 نط. 0.15 31. م.118. 3) ةدمط. 4) دق 906 طومولءطتتمغ ةموص 1"ةططعتت
 د م. 0. لعوضمف نخل :(دمط. 7. 1ةآوسسسول“ رن. 17 طق يس

 . 5) 83و, طن“. هت“. 111, م. 241و
1 
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 طلق هز 038 ؟؟ةقوور» ةعلسع» 6 (ءاحن) ةزمععجم وعم طقفأع. 118 اسس

 1 َعظم 211 ورم نط له طورن ةاصع ععاتواتمت 7لتر مه عا خف ةوسصسفم :

 (ةةدط. ة. عظم#) نصل قمع ةملععوم ؟ءوع طه ةةمط. (ط.) تت نيكل تلم

 ىو ءامعو 8هععوو 125 ةطصسمع ععقعءاتت ءطغر 0ءةوون 11012 تان 016قعاتت 2 ها

 261 لوطعع "دطغع.

 1لمم ؟ءةعامطت» دمت لع 0 1م 06 ةسصعءوووءاتعمعت 17 قعر وست 0 آ

 ظموععم متعطت 155 59 0 َج 7 دم 8هععم نصل 21لعص) طعاعمدصسسصف* ا

 اا ظمععم جتتق ةها1ءطعس ؟ءاطل عا: ءلعم 11012 ط1 2 ((6ةتتط. ؟هللف ة متك) 1

 يىمطصع 1لقذ همعط 5مهلا“ و 1001 هرم 035 1مرتعرتع ؟ءعط17عاأر 006م ةمئاك )

 ندد اعوساتف 2 عط مئاك ن0 مهتَك 4. 7ع ععقعطقا ءقر لقصتا ةلل عمممارس لن

 موسع نمل ةزءا طاءعوم !جقدع. ظاس 8وععمر 06ه 01656 195182ءةدقءطقلا طوقا 26,

 ك8 هاو 5) ,عودوءطس 01 عمم, همتعطغ ةممة0عم 8هععص“ (0هنعط ةكهس هداعاقع 1

 ععسومدأ ١) 1وطعتع 156 عمد هد نيل آظ1ة251كاقأ 6 8 016 861

 (ن. هو طه قسط. هب حسم. ]وو © ءعومأطعأ1 154 وك نو ية

 8موععم“, 01"1عم دن ععمووو» 10ه ءاععمطعتأر هم 0هقو هع تعط هتعاتت طا ةععص 1و. :

 رو م10 هتعطغ هتسف0لساةعاع11 ءط ءعوفطمخغر 0 هق5 016 ظاص0ع ؟هد لعدن 101 ا

 ءهمال ءرمطأ 3526 هءط 156 0165 هطصع 75116] ةطقكاتتط ءاطاتت

 ا) همف طكفستل م. 48, 8 8: 2) ذاب. قارنا يلق (ةثءط) 8مل همك لوو

 8هوبعدقر ؟. طآفطص عا“ م. 17 21. 69, 4 قلق (قلف 5. 257) ىءاش كلللا 3

 همدان ءمعسس 110126 ؟ءماعمأ1 عنو 8مععم“, ؟. طوصتسعتع 15. هع. 4. 3) ا 9 4

 هلك م. 20,7 7. ن١ )4  طوق طعأز ؟. ظفصسع» م. 1 مخي 103 هنتوا ةطخأع هيك 1
 ىمطا هصسضعطتو. )5  . مق. 3, 1ةر ؟. ظفصسوم م.16 طقم 28. 6) 61. 2. 114.

 109,4. 7) ذم عاعانطعسم 51 كريم (1حدصساتف), ؟ةطتععمت0 083 7. 1 ةصتننت 5" اماما
 كف ند 1

 مد. 713 ةموءووطومو فقلغغ (متعطغع ذص ةآعع) ىو عطب ةءطاققو» 8هععمس“ب عدت

 لذو 8لعاقمدصع ةنءط همك لثع 8ءهوءطقك ءمطعتغ 0مم 1[هاهعق طوهتعطعم ةدال, (ةقعاس0
 ع عا 156. 8) هص همقغومءعع 56116 1ص 01ةوعدد (نةرم1 ع1 كناظاع 9) 6 ةسلطت
 ١

 10( تا 0 رى,0عووعط 5عطصع اك 06م قسوم, 5م2ة0نعاععلا 8 5801268

 ء1لقوؤك“ب 7. طقصمطمءا م. 155 ةصعط كشاح 0. مس. 26) مل ص لعن 8060م
 ررطقاأا““ هدد 8وععم ععاطت»ةتعطأ. ١ لل

 ب
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 9 ريك فط ماعم طول 0و 1801265 ةغءفطعت 476“ همم :1"ةيعطع

 زم ؟طتملمصع. طدق 181012 مدعد ه1غ عم لر قلوه ذهغ قمع 1هللب

 م 0 جمع وما هد عد ا[ ءزوع طلق جدع 8عمستتممع عععسمطأ طقأ. . طاص

 م 8موعم رتل لقطع قتاَع (039 11ةمءداتسسسو 716 ؟هدئطعت" متاك) 06

 تاع 00 عد ةكتاع) (0316 طعز ؟. 8. صد 2 0. 18 ممعط ةاءعطعمس عد 01”1:طنعات

 3 7 1 كونع قمولعم ةزعاط ةذص طع. متعطا) ععمصدسم ا. 10 0ة2ةءاطعم 0612:

 م 1108من 11[ءولتتك مص 028 1 متغط عغمص مناك مآ 601 مودك 00و

 , عع 5علعع معد ممعط ةطععسدأ2أ 18(, طعاققأن ٌبيِوََش 9

 + 77056 8 | روع ععاطاتعطرو ةهطع» تو 18 دعت طساصم عع ارقد ف

 61 « 10 عهد“ ننعم ذ ع ءاغ أرفص ) وب ع رمد ععاطومم 8[هط ةطما2“ هع دارقص

 رق و 061 عماطو ذ 1 0-0 جاتك 01م ىطاق11 ع4. 1م 01ءوعمع طتسقتءطأ 0

 ْ م 530005 اننا سو 5) (ةوظدم, همك مصقطمات ءادع 1"دعطأ) هلع" سثغ

 درس 601046 *) (ةكيبسلا لم) مممعاتعطعم. 125ه ل16وو مهغتعاتعطع 1"هدو

 1101263 ممثأ لع 7عأغ 03صاعع], عاعاءطقدااه مع 18ه1عع 0عو 1[مط هر

 دمعس تع .طتءطغو» عم 8مووعم ةتعط ءارمح 10 همر, اتواصل

 7 عدص قف 81012 1١1 ورع, 80 770106 هو لعد 1["عنع» ععمقطعت 0067“

 ١ 5 ةمعط عم 5هممعمةةمجط]لعم ةنقععقءامأ, 0هططتغ عو 0هنعط ظكتصأاتقو 0م“

 ه ةزعاط قعطصع نصل ععرتولع مء0ع. 11ءوود ؟همعومع طعموتءطمعأ

 ول زد 0ع 8داماععرع ةددعدطع 0و 1تاأقط جادغقمأ ةؤءطغ لهكتن قف 1,

 عتقان هج 06 5غءالعر مزعغ ةءطمص» هطعص طعصتعتلعكأ ؟؟00عر 016 لغة

 اهبقعي , ولعدم 1[كمدءودمنود ةمتوعممسمتعم طق. قنص هك لعسص صح

 6 موقد ع ععرو0ع عع ممل عمعتت 8هععص طعتققأ داَبهَص 18) , 02ععععد 15+

 ا 1عفسنل م: 49, 5. 2) هكا. م. 28, 8 «. هز م. 118. 3) 8ه4. 109, 5 كب
 0( ليجفسةف. 5) ةدمزت, نك هج. 11, 136, 3: 84. قر 183 م. 289, 7. 12

 )١ ظلكقستا م. 198, <. 7) 8س4. م. 107 18 124, 18. 8) ب كرش 0
 80, 1. 9) م0. 9, 4 ك. 61. مخاد غةماتسس ه. ل0 ذم لع 61هدوء ةعلصع علم

 (اهتافصل) دم0 ةءطقمطءأ4 ةصععوععاءمر, هعءان 01 عصغ 0ع ؟' تعا ءتعط ةتحعط تاتحع

 وادع لع 1"ةءالعبر هم مودم 8مووعر 12.11, 69, 23. 10) 1830. © 1. م. 27, 5 87. ان.
 لعوسصةف. 12) 1, 133,9 +. 4. 13) آعمصهةم. ؟. طوسسعا" م. 15 ر,0ع* اعط

 هدم ءمطتأدع عمط ةماوأع هع“
16 
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 داكجض هزم ظمععم ر هض ١ ء1ءطعمست 038 ]1 عانعت 0 طقمغعنأ ةققعم طق 0

 لوقو هرم عوصق ععم06 عع م ملعص 155 01636 ةسف] ءعمضع عاقطا 088 7

 يةلمع ةوعطع ةسهععم, ةطع» هتعطغ ؟ة]13ع“ (ة8دطز. 1"عدع») هس لذع [كمصل. طل

 (27 نام طك دسم طاخ) 1و6 هم 06 (006 ظلعتا) جمف لعتسستتت عالق 1قوأ

 مزعاطا ععه0ع طقضمسفأءل1مط 18 ةلاصتلسم 3) ن0 ةكيدكأسم 6 رودس

 8همووم“, "هد لاح (صول. و) 1 نسق 25 يل دستس 8610“, ون موف ا

 آم ظوانعأل 0ع 202006 لعو 8هععمطو]2ع5: ةملعسم ةزعط 1م عم0ع ةمومطمملا

 1. الآ ء عدممو طقمعو طواقم لأ ع ارذ دصل كمعم 1ةمععت» ه0ة هدف 8وممجأ

 هوما كوم 8عئوموج ةمعم (ةسطم هب 2 3

 تا ل ام مل د ه5 9 هي هد عفسد معا 0 :

 عيبضاو عود تذل و عمجأ عرش كو اهيلع ىمرأ : 0

 11 6م عدم ووو ةءطموق انا 315 1 لا

 ١ ]عع ىسمط] لو 1116م 0عأو هصل هموم 1ةصوو» ؟ةوو0“ 1

 ت20 (1ط. و. ركبح):

 رجبح رثو اهيف سوقا رج ؟ىش كو اهيلع ىمرأ
 دن 0 - اد سور

 ربشو ع تالق 2و 0

 ى10116 ءامعس 80 ععص 0 1ءطر ىهطل ةهتص ععاقطتتات ع صلسوا

 1115 كةموس 8همععسر هنن لعرص 016 01كم دءطصع طئقق#و

 ]روع هلممه ةروصصعا نطعدع .لدنعأا ان منع ةدعمت) 1110.“ 1
1 

 2. 6 00-0 0683 11115[ ءأعق (ٌنبَك ) 8011 :ةأصعم 2 ارذ اء هععص 2 اك

 1 ةيلك 5011 لمعت ةمودممعم ادصع ةءلم (آكدسقق 8. ىلك ). ا

 1سووامم ذم عع . ظنم]ككانمعأ) ةةعار يل معإ 016 1 نع 061 1/1 6

 (0. طب ةدغ لع 88116) لع 8هوععمجة1]طصمعر, 0ع»عد ؟1[ةل1 أعم لع ةءعاف قومهم

 مومن عوم. ىلاوأم خيلك زوؤ اعوزم طبصلعغ هتك لعع 1[ ةادسمور ةمصقعتتات كه 830

 06مو1طوص متك انوونسصأء ة4سقلعططتتمو. 9[! ةوص 0 ديكو 088 انها

 06و عدمععم 8هوءمطماةءور ءاعطعو ءامعص ع ارذ ادهع ةءاد هما ةزعات هم كيل

 ١ا) رعورسل ف. 2) آرهصق. .3) 16. 4) ةعوطاتق 8. 5 4ص ا هيفا

 ىموروؤوطع زنط دماغ" ضيقم 025 8هعومطم]17 ةاءعانقاتم أ. 9 م. 1
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 طع لعد 5 عاوزعا ك7 850 ةطصغب تصل عدس 11 016 عع

 16 063 8هععمق جادصقعاقأ تان 03 عارذ عصص ةططمعاط , 50 ]عمات عاد

 قطعت 863عءاع هددت ظععطتعم نصل طآاصاعءعم ةددعط نزع ثم 2 ارذو ك1

 ستلاا مع 1طعزإ 0ع 8هععمطة]1 6) عن مو رهبأ (085 18م0 لع

 1 ( عم عدا امام ]آر©زو 0 ءوورص مغاقس عع 110 بصق جطعتخ جدتك مجمعات"

 : عارذ ةيتوعووادعم , قو لهقذ ةتعط 03غ قسفلعطسسمع ؟هد رهبأ مموءاط نصح

 1 زموعم هلع مع ةردوسصوع 1 ءطس طق |

 ١ 1 0ع مدموعءاملعم 8ءداتصمس طعتأا 0ع جم عع قط اق 8م !كوو6 ةذعط

 5 ليقموع 068 8موعمو مدعط !1هغ6» تمل (نءصال طعغعنم متعاطغ ععصقتت ةققعا ءاث.

 0  لمغ هموز61 عووتدور لمفو كم 8هوعم ظنع عع ةطملتعط مسمع لذع ظقسوع

 5 ١ اعمدصقعر 0858 هع لعدد ةعوطع» لذءغ 8[ةعات طلع عت: طوغر ةتعطر 19316 هق طع

 . طعز 1عقماتعطعم .( ءاعوعمط عتاد هذان ع دع (5. 8. 39), هتك 0عموعء]ط ءض

 نامءم , ىمهاعأ جا1علتسعو ءاصع هناك دتعع 81ءعدصع 065 80ععمف انتل هةضع

 ْ 1وورص ةمدتع هتعطغ مز ءلتعع 831 ندصع لعدن طقم لع 063 ةزعط 5812م0 عدد

 ّْ ةمقطادع د اطرتس عبوم 1.

 . ظسامعم هوشه عمد طءجوز ءطصعم قلتنع نءطغو» طمتغ لطسو

 17 [وق نع ةاقعلعع لعق 8هوعمم طعطتالاب عم رنه ععتمص لون 8ععما ذص ؟[ دنع

 م دس هعلمغم آرقفوع 0: 1م معرس ؟؟هنوع طعن 6ةدسطقتت) ىتعل كد

 ٠ . طءفوءطتعطءعم, لع 016 طمطاع 1ظفمل تح ةةالعم صم ءاتأع (عالظ

 - 5 يهتم كناذو يعلمنشتا) اي 03مم ع 8هوعم“ دسم 08 م

 هووعت, 01ءاكعم ظدوعم“ (ءو. آ[كهسععءاتس ستغ عتممودعس 11ةءاععم) ةزم0 ةزمءعاق]ت»

 1 ١ . ةسعط دسليح#) يدور عع 8مععم , 0ءوووت 21عز1 ةءطصعلا م ة6غأ ةلط

 8(ما1ه صصكقطمغعر مولا طتوم عاوتءطقدللف أم ؟مص [عةيصسعما (سلمت) 61-

 ه١ 110م8 تا (؟نه06 ١ 16 عاع ظ

 1 لع 8ةمصطعتغ 0عو ظووعمو طقصعأ 016 16107110161 0ءووعاطعتل 58

 داس 5) 1.
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 1ع نطغوو © عوز ءاطأ اق قطت ط١ 9شَج 2) (ةتعط 000 110 ٌشَج

 2 4 لفجيف *) ى80هعومر 0عووعم 21عز1م 1هعطغ ةذصق 4.

 115ه وذ هللا أك لعرع 10د ظسلعم 11 6 0 511 ةَلودجَك

 وعلا ةريدتسملا), «هاتع مز 1 هل. ه0. دب ةلكج )ب نه انتوا
 505 ةكفصم 9) 0 4 00

 منع مكيرمأ ةطءونمسل ذم عم [عمغءالممم 0ع» 8دموعمس ةاطصصور: ةعمص ل

 زطع طوعدطغو لتع ؟؟زكعمصع هو 82همععسو. ةلاطسممت دتمغ لنع [ةلكع 601168 قاتلوا

 0عسصتغ ةطصم 0163ءو 1[ لكبر ؟هص 0لعوووم ءاتس عمم ل16 اةءصقطتتاتاتع 561561 وستلا#
1 
 "“. دا

 جاطتمسوعر ؟هط] عععقفطع ”) 00 3 14

 ارنزو ظءمووددصسوع 1ان 016 عقهطصقع 28006100151110 18+ ناتضكر مو طفلا 0م 3

 قة. ةيضك رهو ىواعطق» تع 88116 0ةةءاطعم طءوععطسعت7)ز ةزهكل لعق وملف |

 ةؤوطغ طه كعص 101ءطغءنم ةمعاط لع 2لستما ضك ارم 1دوه 1106 5011 2781 ممعط

 ظنصت عموم ىلانغغور 6 نق“ طولمعدغعمب, هالعتم ((ةدطحت ةدعأن فورعم سوقلا ةضكوم»

 ناتضكرم امهو نسل كن قانا حسم 101عوملمم (ظوفتإل») ؟ةلفر 50 ذو

 01و اة عمصق نط25 ء1قعاطقلا مهعطغ
 م نع 655 ع - 0 هم

 فقر اَلَو نو اهب نسِهَلو نيل .٠٠ اهضكازم ف زوز 7 اهأأا
 ىودتع طقاغعم 8قععمسر اطصتصتعر ءاوقاتقعات 0ةدئقط 15؟8ن

 ١ طلو 18هممعا» ةاطددموعر بج 8ةقووصر 06 1*ءونواععأغ هتعطغ طقت“

 (و قدا هط: عىملع» ةءطصسوعا» ممعات اة1108 0. طن ةزوجلع تضل 1686). ْ

 آلذو 1 نول 156 صف هم 6مأط ءاطدن1 1 ءطع 81 ععمةءطقلأ عال 17 لطالب ْ

 016 هطاععم ظلوصعم 1؟ةطدسر 12801 هدا 516 ععال155زئ08385868 1 ظ2ظ20500007 3ك

 معطصع 006 لعم 2 ص 8و ءومصع تم ةءامعم. 1ةذم ءاهفندءطع» 8مععم طفتومغ

 ا) ةدمط.م. 1سم. 2) 15 هل. كك. 0طملع؟ م.3585 (ة1هقو4) 7.30. 3) آكهسقق. ا
 4) ظاوعا 7. وصمم عا 1 1عهنءطغم 8ةععم , 6 هسا دمع [نءاسصو اص 016 1

 طدص0ل ععععانعم لمص اجر (م. 16 م. 20) ن4 فرفض (م.1 ست 1) هتقهق

 ملعطغ ةذصص آكمع. 5) م. 118. 6) 1ط. 7) 5ةعوت, هطس هن 111, م.2836, تلك 8) 0

 هم 7. طفصستسغ» م. 16 مع. 50 1:1[8عملطه هصق هع. 51 111:آه0طقتقس 016 نيل |

 انه0 016 اعالعم 5ءلغعد 06و 20م“. 1
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 سوقلا ٠.١) 1مم تالعقتف ”) طعمعت ءطصعأ لثع 9؟ ةلأطسصع مهعاتقءط سنغ
 عس نك نأ

 رزأ نع ىومس 8قعاععم كمعف '1'ه]هططهععصق“.

 اد 118 ل 1”طعزا ع5 8هعومو طعتدقأ سوق ىسنأ
 : ن0 هوم كن

 ل سوقلا ىشحور 0000-5 ل16 مدد 8مهووع ءةدغا ءاطصغ

 ْ 1  مءععطغو 85ءزئم طعامسمأات ءط ىشحو طعاووأار 5611 0عرع ةرءوطعت» 6

 ه6 طقم ممص 0ع ]اذ ماععم ةصك نصل ةطقاتقأا2عم. آنه اء“ ناتول 0016

 مم 06و 8ووعمف) ؟وزعطغ ,. طموسسع»3) لتو طهتلعص 18ملعم 8
 2 1 ناسعوم ما هو

 الأ (هلعاقسا سوقلا ىنحكنم) طعم مت ءطصعت لتع 8ذءودسو عم ؟[7ةلطحصق

 ءهطع ل16 5غءالعر و0 ةزع ةصطعط(.

 ' 00  ةرصط مقاوم عم ؟هعوؤءا1] مصع جمفعتفعط]1 عوووم ةآةذر ذه طهطعم ل

 ١ 1 مح 016 6 كقوغ الع حصص هس 0ع 0 2 0 12 ءة:ةءآ1ط عر

 210 ١ اا 4 هلو سجاعم 1 ل [0606:عوصق 708 س اهز
 نم د

 0 (م11ع2) همه رج (ةءاو ن0 ج18 ) -. ةهقوع70 عدد نال نو

 > 035 دورس ةوءط م عاوز ءطقولاو ععووعبأو بم 50 مضَع 5

 ل 4

 1 نانو مودع عمور زء06 1861566 (كتبك ر)و 6106 5ةصنت ع

 دا (نييتبك رز طعتوووم ةمالعم .٠) 4 اغمموطتقوط ذه 01636 عم ةنصاتق

 مق هد هلأ 8ةرناععاء0 (حيكرس) 0. ط, ل36 5ءلذم ل6 8 ءلكطءؤ وتصب ٠١ ءاعا#

 ال وماما 1وؤ, م قطععم0 01ةزوصت عع, ل36 ةزعاط لعص 8هععمعس0ع جان

 اا لا هاهلوزل 10116 م ماد (اطسوافياط), مزعءغر 36 ؟. 1[ حمد ءلت ةءطتقخعأ أو

 37 طق ]وطعم [ا1هطا هو هومز ءاطوكو هط لتع ةلتعص 8ةععص قع

 5 1 قطو ءدمدمع 0ع 0 مل ا[ ءةوقق عم.

 | زعوسصم. 2) طز. 6 م. 1سم 46, 8. 3) ه. هب 0.مض 114. 4) 154.99,
 11 م. 625, 11 (ة1هطقاطتلل. 6) آعدصتف. 7) 1«ءيادعر ظاساءاغانطع 7.5

 مضع هك 016 311066 ”هن سجت. 8) م. 1.
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 1آنوزع 67/7 ىذنع ملتعطغ ععقوودععر ه]لف 0ءع طقس 06 طلقت0 تن 01

 تق لعدم (1ةحتا-) ؟؟ نوع 2) طعس م1: ععطغت
 نم نعلم م 500 هلق 219032- 37 وص

 الضفأ فلا ل ع ع 2 ١

 معلم 311 "ءزءطغ مةتغودع هتعاطخغر طقغ 1ع 0316 طكحصل طاتت امس“ لل

 1مكذد 50 طءقءاطق عم عت ع طع ا 2٠١ 2وعط 73 عع جن هس 0

 211 ن6 90 رهبع نم 156 ةاص ؟0116عدم 02113, 0ع متعطغ ممم ل6 لدا

 18116, ةمصل عم همعءط طقس ةطدتع 188غ (هنم لضفييَو فَلا كبي ا) - مانو كيو 1

 ةوعأ ذم لع 8ءوعءطععألططدمع ةولمعو ة0ععمقت ع

 ىلا طععتؤعن طقم ءعم نصل هن ءاتل ءعع 2 عاوكأو 1

 ]دو ؟0ه11 "عدد 1ع جادعءاععطت“إع 1ةطلعصم طق.“ 1

 م سوك') ىتد:0 عامتنوطكدلاو ععددعأب ةاق0 ىعتس 8ووعم هحتأ 011 1ثعاتت كل 1 ْ

 4م ءامءع 5(:ءا1م زسن 101 ةس 0ع: 2111 عص 5 وتعل ذطصت 18م هامه 7

 (1ءونر ل3ءاك) عووعطعت مصل ةعتص 611 اهَلقعَم دهعط لوم «]هددع: تف النانو '

 8ووءمور اع. 8108, 71 0ءووؤالطعم ععموسم(. 1015 185 عز نحت -

 عم11 لوطعاع متطععس , 0255 طغت 5مودصعم 063 عاف (سوقلا : هذق ُبْدَجُ)

 ل36 طءةلعم 18م0مم ؟هةءاععم (قاَقَرَط لبقي) تت0ل لقسم (0. ا. طعس 3 55 :

 ةص طع ؟ماتطع»ع طردععو كادصم 234 جدن عالعةطععم, ه0 0قهقق 03 ةقعت ةثعط ذه 00

 11116 طءقص 0غ (لدَتعيف سجعلا لأ امهلاح لأ ناريصي 0 1 0 ١

 آند طءلسص ةءطت ءةةود لعص 0000 001 200 1 ةددقإ يفاقم

 * 1781: د 05 2دضاتءاعةءاجم ءل1 عد عد ةءاطصع تان ةعطاق[26او طعهتعسأم صفط هث د

 عملو ىلع ةءطمم 2ةطع“ ةهطعصر ةذصعق 56ةعاع5 طعام ذذ 1"هدرننح ءكطعق انك ١

 77 ]نطو ةعيناخ 7) طق ءهق. ب

 ا

 101 171/600 ؟هسح 011 اتق جد لعص صلع 56 117 قاس ا .:

 ا) ةدسط. ه. متك. 2) عساف. 3) 8[ه1©.4.م.268, 2.4. 4) هسا. ةءرهبع,
 كغ كم4. ©. ه. 194, 15. 5) ذا. 6) ؟كسق. م. 208, ؟. 15 كك 01. 2) ةكهساتف هن
 1” مهرادعر 1ةذص1 هلل 0

32 ْ 
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 طقأ لعلم 8موعت ناباق. 12ءدن ىدق3”01عاع نيمو ٠ باق د

 0 و 31 558, 5 7. 0.5 10 © 260, 3 7. 1. ةسص0عا"ع ةتتك

 183 معطسم هملع 18مغ[ عدم مص عفط ءمولعطسدمم عمد ه120: ؟هدد 1ك

 ا م. 142, 1: 82:11 م. 203, 1: ةوْلَغ ىلع ةقكر نأ اعط طماع

 طق منا همك نام ةةمكز دمهم لعن آقهه2ع ليقف [لكوصل. 558, 9 .7٠ ن., اعط

 7 عفارمتت اأن آكآ عام عد مرعطم عال: 1 11ج رم. 160, 5 نيكل بكا

 5 ومطممت (مصل 8104. 61. م. 304, 15) نا 020 ىذق, 1ءاماووو 1س
2 0 

 ِبِصاَنِمْلآ ىذدق و ىععرتاس عع هاذ ل16 طم[ ععمتمع 0عوووص , 061* ةزعط

 ْ درص مملع عد مزؤ 2[ءزاوم طوفةنطتءودأ“. >[دعط قعر كاع اقةسنمع ؟هد لط٠ض

 ْ هن هانلوم» لله دعاس 6 1 ىذدف ةانعاط اص 0ع ج11 ععسص ءاصعت 86-

 0000 م“ نطءعاطوتتم( ععاتنوةمعطغ ةءولص. 1053 103:3 ءءظتسقانف اه
 نا م هود

 ةمك ل6 1مرومعع طعجعأتءطمعأع مقص: 2 6 توف ىنم م 6ع 186 0 و

 هضاب 0388 لثع آرومعو ذطص هتعطأ هد تع ءطعم ؟ءعسصقع“. (ن1.طقعانطعأ

 . قسدلم دعاك ةقلخ رك كا ممل ملاك 130. 6. 54, 8 97. ات |

1 1 

 ا 21616 ل 8هوععم ةاطوصع ةزه0 :

 + ىبك 5, 16[1ءازطعتا هو 8دموعمآعم15ءدف. وق 1[ هن تنل ةمعط: 61و

 1 تاعاقتأ و هو 156 0165 متعطغ عدصم ععمقم , 05 016 © :325:ءغ116 ةزعط

 م لع عمم كبك 0ءووءم آرقموعع هطعص ةتك 17 3 عارذ ةمعءوعءاتعم سا

 . 15 ةلثطأ ةلعلقما ديك 13: هكعصم 1طعتار لع لثع 81146 يزوءطعم 0من
 01501 / هده هد

 990 مورا رعد 06و 181 ص مق (خقالعلا قرط ا ا خف الع 0062 طاين 2

 ا 58و 9. 2) 1«ءراقع, طمصتةقد- [] ءطعينوءاعدصع 1, م. 328. 3) 5ءالع
 م

 0 00 1كوستمءت“ هن. 1 ةاييجد ىلع هةك6ع] 11م عال اد متام 121 هدة“
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 ط110عر معءاعطعا“ هد 06 1م 0رم هصاعءد ءةارعو» 8 وع -- 59 22

 دانطص ةسأك طقم ععم 8 00 01عم6ع. 18111 ؟ةد رو 0 0 5000 3-7 2

 لون 16[2ز1 ةطعومءطوووعص 500 (سوقلا ىرجم), طوطع» 1ع 10 عمقها :

 ديلا ع ىلع مهسلأ ع عض, - ةنرم مع هموط هتوطغ كي 1 ظاقسمو مو

 ا ىبعاعطع لعد '1طعتا ديك جرا ةءاطعب لعدم 112 تصل لع 08 7

 216115 هع ءععار ممتخغ لعصم 17 هدعط عا ععط عت لعد ج11 7« الأ ع هالو دون كبك م لسع 1 ١

 هرم عورتعم مزمن ع ؟ءر"وذوص عم ةعاس 020 01ةوعدع '["طعتلو ةص لعصد مويا مام هممت مط قمم

 ىعزنمععم دزسصسع ععممستس ءص, هس ةهةسعن صلع (!اصلعق) 016 © - 4 ةسقفعوت

 016 2[هز[]ةغءأ11م ةدتلجاتك ةلقعس طقطعسم 32

 ْ 2 نادتيلك ]داتقه]1, لعمص 06» 80عود طقأ 23 لك )و 156 لع 3 طمتقعم

 . 5ءلامط ”هم كبك ؟ه]ععملع 1طعتل عد 8هععماعم1طوصق ©. ؟؟ءةدص طلع هقعط هامل

 ىمزءطءدم0ع» 4قمعمطو”) لتو 5غءا1غ ةولص ةمآ1, 0 0ع 3 ةططعات تالف ةساطقموود

 او قولعأ 5متر هم طقطغ ةزعط 0ع 9؟10ةهم »تعط ه0 هت'ءطر 0888و 0 ديك 8م

 طق عو ةيلك ةهمقمع. 1 ععمف اعمممتع هو زه ؟مطل جسعط ؟ءيموءطتغلةد ةءزمب

 :ن اهب ا]ددها, عمد 06 8موععم طقأ ةانعط 771 2 ةاتعات م ناَبكْنَم» ١

 (مءطص ]1 ةععمز) ععصفسماب 156 عع ةسك لعد ؟هنطف1نععطعس لعد 1018ة50ر عمك ةلانامقا6
 د نع

 1طعأ1. ط1 وم مم رهبأ 156 رمد 0ع عموووص آل ةءمع طع ععصهرطصت ءاج م

 01ةوعم 1'طعتا عد عاعائطعم ةءاتعاطأ“.

 4. فئاط (ةماعا قرع لدععط فرط 75 1و6 085 8ه06 ويتاط هلم

0 

17 : 1 

1 
 . نصح 11:1 وءطعم 1كمتدءط) , 0ع ذع لهق 8ةصوعاطوسل (1'ةقدسصم) 0عو ظهععمو كح 1

 هطصع كفل

 ة©20 و

 عمءالا. 1ءورذندع طقهأ 016 11ه خةيجد نمل هلك" !هدجوست 01 توتة هححس 5

 اه11وةةنكزدعت طقاطعمفر لع نصف ةدفمعملتع ةععدق, ععمقسع# طقصق (مقعط 1مل

 47008): 2 ماعنع ه1 ةاكتس ه1 طع طمعققات1ع 01 190 180865, مات هن 6 هع هسا ا

 ه1 طع ةطوصع هدن ةؤئقرر طوع ؟ىطتعط طع 60 15 ش 1

 از . ظوصسوم» مخ 87 ,,لعع 032 عوق ةموطتقءطغم 8هوعصق“. 2) لكفست#ف.
 3) ((ةنتطقتل. 4 1 ل11 5ر ا[حوصالق. 6) 80. 92, 58. 7) 1. 14 15 01 0



0007 
 ل هس سس سس اا

 0 هن

 ؟6ن[. ةءاس (6ةانط.2) - ةوعط فطع 2) - سوم لهم مهعط قتقفوت

 ع دمس ظملمع. '[؟هتقلتطث ةدعغت اَهيَفِرَط نم تقلفح ا ضو 50

 . لعمعمر تع عع همصتغغءاطق ؟هعطععععط ءملعم '[طعتاور 261 هس

  عنعطعس لمص 11 ةصلتسع : اهتابس نم 5 0 عععم 8[ةرعص هان 9 ءدتع عت

 ال زدذ تح ؟ءنعاعزعطعم (نطقاعل م. نانعلا لضف نم 9 نأو

  لعمص 2106م لتع 28ععا ةءطتعوووص 1ةفدا“. خلاف مامحاع ععاعاةسقأا

 1ةءمع» 0ع ةفوطعم ععموم مغوص 8ةوعم طعوعطستءطعم ؟), 0ةععم مدحت

 57 ءعممءطز فدعم اعلتعماع. - طوق 8مرم 150 جانتو ءلاعم مه18 مله
 ا يل تم ن2 مر

 6 80هعمم5 عءا»ةمعط؛: دسوق ةيس تاطخأ اخ ,,لوو 0[1نم» عطه 68

 د م16“ (18838ومتانقدعمر ة001غقصد عمار 2. 60, 2

 هر" 18م0 مدصاعغ ع5 ظ8دهوغمف, 0. ط. عع 'طفتا مهد لع 5غءالع ةانو

 م
5 3 

37 
 ا

1 009 

 -ِ رسب كا 3 5

 !١.للخ كح هما خلخأ, 06 طتوفسصعم, متغ ؟ءالءطعسمم 085 80ععم-

 ب ع ع
 تيا 0

 1ةمحصمعر» مد. 126 ةيهس (متعطغ ذص آطعاظ.)ر معرتوزذءط ]اعقوعطعت ]اععمدقمو

 6. 2) 7. طوصسوت» م. 65 1غطغ 01 اكهككق. 3) 5[ه4. 92, 505 (نطقاعك

 ؟. طظمسسع» مخ 120. 1ع طءزلعم 8هععمعملعم, هس لعصعم 036 5ءطصع
 ١ سمك. 5) م. 130, تن. نصل 181, ه6. 6) اعكدس 08. 7) 7. [آفصتاتتع“

0 : : 2 

 رق 8هععمعملعر م0 عم ][كصمغعم ةمقلءوغر طغعالذؤا 1طقل» (ةاهكأ رفظ)

 ةقدلمم هه0 قرف 1ةجلعب لذغ طعالعم اءامنعم ظعمعممدموعم متعطغ هلال

 8) 7. طكمسسو“ هد. 04
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 تتم 025 هطورعع 8وععمط مام عوحكدصلعم 151207

 ردزع طووعم 8ةرعصع» ؟ورلعص هاو ط*ءتغ انعقءطعت ءانءط 2. ا فكرا

 1258 ءزصع 0ع ل 8 ةرتصعرع طلعقق عا "نقف 4 06 قويمد,

 ةملع»ع 016 وسل 5 0عووءولطعط. 1و طقسواأ 0168 8هيماعطمسمو عا '

 هلع كامقدس سعات , ةزعاط ةتتك لعد 180ععد تان ةاانامءال ر 50161 8 مم مو /

 1كدقو 010646, هلع» لعم 1"سقو عم ةكطتنضومب لقهق ةص0ع»ع لثعو 8كذصل لعوفءأطا 0

 طومةطعو. 7هد 4اطقتتتأ: ا. انا رتل ةاوسنولءتأ3), هلل هعأر 15 هد ملت

 210 دا1ولعم ؟هممدعر هو طعلاتم هرتنعوأ عوج وقعص , ققق هر ةعلضع عادم ةهان

 هتك لعم 8هووم ععمذاتجغر هتعطغ عع عناكت طفطعر تع لقق 18م0 لوقو عا طوص 1 ٌْ

 نادم د ١
 ]روع 8هععم1أبن5 0هد"16ع هتءطغ خنق نصت 110م1 063 2 نسل .سأر

 016 8وم0 03 ءططوط7(ع.

 طعوؤئ6طعمر ؟مط] 0ءوطقلار, 5 ءز1 هع ةؤقعاعور» ةعلط طتهققأعر 315 08586 6 هر

 دس هلق 56ةنمماتصاكأ تم :03عمعد. طام موعد, طه1 .ءاعطعتم لعطع8 000 ل

 ىو م06 تع ؟ءطاعسط شل ععطقا] عة نضل ط8 9 كناكر ةسوُكتَمالو 41 '

 متم 0طءلعدغدسع 0ع» ؟؟ةرعاع» 1و6 زف 0000 10 يلع !ٍ

 ظمععم , 0ءووود ط1 قةددع» 7 ءلغ هد ءةاضه00ء* ةاجقذعطعال و 5 ٍ 5 م جر رأ

 ممص 06 ةءطصع ؟). :

 آ1 ه5 وق ؟ يطق متن5و 0ع طءالعصم ط1قا عد لع مدل هما 12 5

 هم 001 عم 01عةو1طءم ءةموصلع» متعطغ 7511184 .ءهصخغق م عءاطعات. لق رانققا6

 06 6ء10عص ل نق قنا أكس عن )0ن اهب 001“ 6 نابكنم) تالة ل 4.1

 طقطع» ةغءالعم (فَشأ), وهم 0255 06ه 8هعوم مهعط كصعا' 5ع عمم فتإلا نفعا

 نصل قم مع 11هرعم نوأع» ةزدض0ف). ىف 05 ءةوصص © دصلع طعتققأ لع" 8هعوم 5-7

0 

 , 0 لنا هما ا

 ا) ؟. 8. طع 101. 2) ة, 7و مود ةطم الك عطلت 5. 264. 3) 8[قمءاطأ 110. 6
 13118 م. - 4) ]1عوسصاتق. 5) 15. - هل 1*«عرامع 1ص طبعتلم 6) ١ ل .

 01. 25 ةمعط جير مود 1ءعواوع طقسوعععوص 2ةعط (ةدطقتت نسق زر ةممط قللت ©

 اءلقدتأ ةععتق 1هدمعتسف ه طم 03ةهصق. 7) 18[. 61. م. 28و ان. 89 نوط
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 عم 6 ةمائعم ةءعطتقل ةزم03)““. 1 عممتوعط »دلع ةع لقسم

 ١ 24: ال. 3هووعم 8كمرم ةوطتم؟ 15غ, ل 006 لاك 4) 006

 : ْ عومفصمأب و. 8وم. عم ةعاتءاوءطصل تععم 8لهمصعق نحل ماا

 : 7-0 06 5252228 5 1661ه و

 5 35 مدان 08 7 : ' (83514)

 س6 نيمضه علوم 2

 اةلعبنلا رهط فوك امك ادق اًكمات اهنم لحرلا فوت .

 500 ةعانعمفع لعع ةوعغعا لعم طمطعمسر ةعانعص 1818 ءلكعتتر

 11و لو 8وطعا ةءاطعمت 06و 8[دط'  جطووعمو 185 كعوم“

 8ك (83515
 نين نع ز عن همم - 0152

 نقسلاو ةاربملا فك ىف تذأو

 1 طققأ ةزص 0ءعامعت» طوص0ل 038 1[هوووزع هت لعدم 20 ]““

 هم 2نستس ةتصفسم 2 طفمعتعطمعم).

 ؟ 1طقف عل هم 8ةظمطعامو طفممتوطمفأ ةسفقوم لمص [ةعطوص تمكأ نصه
 ذرب - 2

 ه . هه لن 11 61 دسم ةذَح رود 7ءاعطعمم 0قهق وساع متسس ملح ,,طوح

 . ةتعط هلق 1[مزاطعؤمم 06و 8هععمف ذم عاوتءطغس ةذممع عمطعوسعطغ ةقم06غ )ب
 3 دن

 ' بيشخ (ع توكحام موعط لعص آعدسنم). اللدص نجعل ىراَبْل عبات

 عم يموعم ؟011ةقصلتع طعوعطقطأغ دس عامذأ ععممه عطغ““

 د حل 35 هور مور 0ع 8ههوط 51170 ععهد ا ءزاعأ 770105
 < ءن د

 8م مت لود ةدص 8دموعم طتووو ةقرط.

 0 0 5 0 721 0 6 06و ءاسلم , مآ

 0 5 5( ]فسأل 2.067 14 7 11 11 59 ع 6 زيقسنا
 لل 9 قيدعل دارطلا اهنرب, 153.1, 148, 12 7.0. 8) 4 ةتطت ة. فوخ. 9)

 01 0 1نممم). 10) . ظدصتصسفم مد 124 ؟ةةطعغ 153 (م. هع. 11 ؟هد اسأ)
 غنمصع 06و 8هععصق“ حصن 11) ةوعرتر ةطخخ هته“ 1آ, 136, 4. 12) 884. 107, 15.



 , ل
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 آلم لعد 8هعبوط 70د: كس 2ءرا :ءءطعم جد ةعءطاتائءطر 0 1

 طوهئصتعطعم , 0661غ1) ه0عر» درنأ هلع“ 80/16 ةلل1101067. 101656 مات طفل 1
 3ع ه2

 بقع , 0. 112. بقع 00167 رالج 0 ردلج ل 0 زثالج») (16 ةدفط انما 80
 ©5ءمد

 تصل 2181, لهطعت» ز زواج طلو ىوزوط عوتوطومو ةءطصم طعتوفا ظخفقو

 قاملج 0 قاموج) و مام" هدد 80هعومر هن هتهذوع عت ععطق»ا 1
ً 

 11ه فقو ذم لوم 86هلومغمع: ,,طوق صلف (فئاط) 365 8هوعمو هنأ "هع 1

 86ر16 6مم و آد جف 81 :ةءططادغ طعنعأ ءءاعصص طرعاسص عءقغءمعءاعأ 6م 8 نا هم هاك
4 

 (خغيضم» 2 غئاضم 30“ 3 00

 ]دوه جمءنغغ ظدسم(ةاتعاع 065 8موععمم 186 016 5ءطصعرو طمأأ فاقع 4

 انقل 51م1 57 ق1, 8# 010 امان ةاطتخا ةزع 0ع1:ةعاط عار 0 15 نو 20-0- 9

 طوع تصل طعتقوؤ لقصص جالس 00د علس 100 قرين 4)» - 1 181 ممءطصتاغ 3 0 ٠ْ

 ا ندنعط م ءاعطعم 016 5عءطصع د طعقس0ل ةزعاط دص لعد 00-0 0
 تن د

 (ناتيس .: نو ناورشم)) هرم متع رظكو ارح, رو هلع نأ يع

 صمعصماتم ع, 014 )علعص 181م ةءاطصتغأا 66ه2ءزءطص عار وقل ضو 5١ 001 رح عبء ام

 آرزعوو 0 هلمدصسعب هجن مت ءاصعطت 56ةعأاع ةراقغ (4ةسطقت#) 01 ْ

 لحصتأ 016 ةءطصعر 716 1ءرغدع نم 0ع 11م1 عا 8) ةوطمم هدم, ةزءط مذ 1

 عممسوطءو. 1ذع ةءطصع ىمضلع طتملمعءطععمم وعم نصل هتكاعاق6 ةسعف 121 6ص عصق

 ينط (ةتعا يق 120 ةباَنطا) ىعاعطع» ةسص 18206 لعدن 5 ءططم ةموفابسم لما

 770106, 61عقننعاغرو مل عدم هيلا نصح رظك ععوواطا هصععت 06. 10ص ةزمس

 از 5ةعإلو كدا قا 111, 256, 3 7. ن.:و 230, 3. 2) لكشتتا ا
 2.15: 016غ 516غعر نطت :ءاعطءاهتم ععجتم0عمر غياضمر لع دس لمت 6

 ةرافغ 00د ايهم هوزهمعو ةه]غة"قط1قعءانب ةطعت" ذص قص 0ع عت 5606م8 : 08 52

 2ءدع نم عم ةءةطمعمءمدءطمتاغز تع ةدتاع دسك طءزقعم ةءئاعص 8 عيال

 ' سرف فرع 01 هوو, 210ءوعع دعا متع 1 ةهطلفءانو 0 فرع هطا طالما
 مكمقطمصع, هتعطغ ةطوع 1مل ءوعمدعا طعلعمأ وأ. )4  1مءزتاب ظرعتك. 1. ةتلعاتق 2

 ©07ع58. 2. ةعاتق ©ا05]0 26150 ةممم1150 1ءعططتصطص36 50551 مانت ةتووتستسدسغز

 7. طحصسسءا» مق. 31. 5) طاكقستال م.113, 9. 6) ؟. طوسصصسوا“ 2.15: 8 م6
 م

 06م 181م ةءطستأال قرط 100 ةيقعب متعطأ 131 ةاط1ة عا ب 0
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 - 4 < ن دع

 دوو ٌلَجرَد 0 ةلجرلو [هرممع»» 5110 همعا خلخ ذم 03 ءوودد

 ؟. 1[دصمدم ه1 2) ذم عسز همت عع همه ةرافغ ععطءوسكعطك.

 هم 18هوعمطما2 ؟ءماتع طععوعمؤءللغ قعر نتن لع هو ممتأ عت"
 سم © مساع 0

 7 ةرتوعطعصط قو رتوب مطخ رمحطر رطحقور : رثو طهتودأ لهم وووم : لعدم

 عمر 791 1ص لعدم م27 ( 5. سوق ديا): (11ه1ةلجقا)

 رذلاو لكلا باصات ىمر - يأ اَعَرَتَو سوفلا اذا
 . يآ حصص ءلص ةادحاكعت» اللودصس لعص 8هعوم ةموصصت تانطت هما

 12 مم6 هس 11 نعم رع هع لوصم 6ءالعط» 0.“

 ءانصع 518 8 ةزوفغ و 0 ل 00 0م15ءله ماطخ 3, هته. لو

 ادب 1م معلم هتك 016 5ءاطصع نطو ةععصر ؟؟أ11 هع 0هععط ل36 8ةععاج

 ع ععمموعم 151. 11 عوودم 8110ع عمامة ءطغ 0ع ةتقلدعاع نت

 . 8ءاصع طعقودمماءعم 8هععد 6 هاو. موس آم وعما ععدوقبأو لعصت

 18 ١ ءةموعجم وعرب 186.  طكأذم هموعلءا1 46و 110ه نع 80عوموءطصع 1+

 نكي مع 8هوعمفءطمع, 5ةه1ءاطع هد لعدم 180 ءاععمةءطصعم ععصهاطت 0ع

 لذ اقمومذوص ةئصل ةلطقملا لوطا وهو ننملا بقع نع لي وتو تاعرشلا)

 60مم طقذ مطل نعش 0
 دا

 8هععمقءانمع دمانقذ /654 ةعتم يعم كناذي يتم 90 مانع ع عوج 5 هع

 م, 2150 ]ة108, ؟ءوؤز 50 طءهوءطق عمر 10 هذع قيش ما ا

 لطم 1" عوز علععأت 6 طغعيجمطغا 0هدتدتتك, 0385 851غ ؟هوزععلمعطغ آةغؤو 0قطع

 مم ور طعزلع [كممغوم (18ملعم) 1ءدزععل مءطغ هزم ”)“. ٌبرظَح

 : - ظمووم متتغ قكمعرن ؟عوزود 5ءاطصع ؟عةعوءعطعس“. *

 80 هععمفءطمع طماتقو 1مم" ولهغأ هوس نحت 0 ١ ىوقلا يفاجوْيَغ

 د لومو لتع 80"1عمر جسق قهمعص هع عممدس مم ءم معلم ءطغ ةهغ, دةدتط ةثصلب

 1 2) م. 17 مد. 81. 3) 1[؟ةسنا م. 42 , ذ (4مسثل). 4) 1ك. آ1ب
 . 1. (؟ نو موس لطص صقزز 2 0ع) م. 01. 5) طلح 6م. اكمصس. ةر. 56, 6.
 رت. 42, 5. 7) ط1. 6 م. ككمص.ةرمز. 56, 6. 8) 16. 9) آ[كةصسنا م.42, 8

 , ؟ نعاعتءط دصتغ ظدهيئحتسا). 10) 1134. 92, 8.
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 اظزمع 01616 80 ععدقءاحصسع طعتذوأ ه) ركبح !) (عبح مكمن 2) ١

 001 ليع همواتة)ر لع 1ص عدم 0 06 واو 5. ةطنغل) 1 0 ا
 ممم د 002

 ٠ لباعملا هناكفم نوع لو ٌلباَمع قو اهيف سوقلاو

 يحس 01عووصب 8مععم, ةءطقسعغ] 156 ةةهع ةءطصع 01]كو

 آلمل زطعو» 51 هصاعا ءااعم 016 2ءتاع ةمتعاع ةانلع 8و“ و

 0 0 1 ةهمعط ا قتيع)إ ورنا ءاطعس طمحتغ لعدد ةدعصت 18 اك 00 لنولعما

 20ه (ٌةَشَأ 3 0 1

 آدزو 80 ععمقءاطصع هممادقق 17 776711001 مل 06::6580 ؟هدح آ8هععم ةعاصقرم هتعاطأ ْ

 م نصا طتغعطغ تح 0 نزوو طنمو مص 06 717 ةاطدسو 063 180مءمط 8 1

 جر لق 34 (0ح م عافت ةدتعط ََج 5 ع ) نم جيِرف) 1ه6 هاد 80 عمات كيش 1111 6لطمأ

 (كبك) 71 ا حطو متعطغ تان ؟هزأ, 0عمط 8 1وغ ض 5 '

 عد هفوف عال عر 0 . ع اق عوطتنةمعطغ هع, هلكوماقم ص كما. 1[ راق ستسسا

 هو ]زم عع طزصساءاطدصع طمتغ ظععطغأ 8 ديس كذا 1 هاي لع تسد سنا

 همل ظقعاععا ةنطععوءامأ: ىو ةاطتنعكل) حر 4 7110 تاكل دأب ا

 ا[عمصصضتاتءا تنل 028 11ه[ ةمسقغ ؟مج ظمووعم ععاتنجاتءاظت, 016 د11 تقطتع 6

 زعمرصطم عد طقطعس نطل 0وطعت» ذم !81عواعم ةىلاغودم ةزعطعم. 656 1626 ناططتت 5

 156 هلض 8عوصس ولف, 0ققو هو ةزعط اص 0ع 1طقغ طتعع نصح اصف آل 01284 5 0

 طقص 0ع ١

 12ج عععوت» طتعوو 06 8هععط هايف (ةدتعط ءاوجت) كنادر ةكفتم ) 00 اننا

 لعن ظءعولفطءزصتعاع تن ةعمغلعطصخر عصص دن دمقغ تح ؟ءأأ ؟هذ كم 800م" عوف علت تلا

 577 ةا]طسصع نصل ةءطصع ءةنووطعس هج. ]هم 01 عةولم ع 1 لذ صن :

 [ةرعماتط# 20 217088 .ةعاض. 1016 دهططتقق ةعأ» - 120 ِمغ ةنءاطعم دهيم كاتس 0

 آرمطو 06و 8هعومو ص لعدد 16562؟0187) :

 ا) ه.لوم هم 5.260. 2) 6ددط. ة1دصلم لعق 1[هععص].آ, 1. ة)
 م. 216, 5 هل. 61. م. 218, د16. 4) ظفضس. م. 858,6. 5) آةط. 612 6
 9 ا 1دد1 8 104 هدد قةطقغءانعم ععاجتموعت»  [كةمءطعن1ع (لعص 00 1
 065 ظتم ونعود . لمي اتسم طقعاععم) ععارسدسعطت. )7  ؟. طآقطتم تع ةح1:. 24 016188202

 انعءط: هلم ىءلغو# 8هوعمر 0عقوووم 8ءطصع انعم هلق 6ع ظفسعطر 036 0للقاتتل 6
 900 0ءووءوالطعص. 8) كا
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 5 2 0207 م سد 29: ماع -

 اجت الو اهب ىرب مج ال

 طع متعطغ معصم طادممع دثغ مونغ جطوغوطعملعم 8ءمعص.“

 هس ءماطقتغ 06و 8هوعمو ءعولعطمصعمر ١> ءاعطع ذم عاعتنطع» 117 تقع
 ء-هد

 يبا ةسفلصا عا مص. طوقوعلطو عتاق ؟هس ةعرنم 2

 16 0 ]9 كوع هو ص 1"عطاقضل), رىعصم 036 80هعوصقءطقع 0ع 717 ةااطاسص ع

 خر لففو ةزع تع 0ووعاطعم عاوتءطمدس ؟ةءطسصقعم ةءطتعم. تم

 ا طع ةيناب ( ع1. 016 ةصاقم»ءءطغملع 860. ع5 ؟ نطو
 هما د دل اع

 اهرثو ىلع ددبتبو رمد 0ع مقطع 2ظآ 018 1011716 - )ور 8

 72001هصمعب 5 ىام 90 ىذع ذم اداب 8 ةيدابو ءمامنمسلعم زةغ:

 1 ةزز 3 ١ ما صقمال هواك قرع / طلع :٠ لوم طفت لسعد ١ ه]1عقتو ؟) مدن

 ْ : ع

 ," (1هوةزو6 جم 016ةوء 5غةا1ع طعطقس ماء آص0عووودر 0285 ةيناب (دسه
: 5 7 

 6 ةاقؤماد ذل ةدئاب عععطع تصل ءامعص 8وععس علعدغع, 0ءوقعم 5ةطصع

 ١ 0 0 ةافلست ءاعانءات هلق 1"ءاطاع» طعمعاتءطصعأ. 2) 1055 دممصتءد

 3 , مدعط قعد آعحساتف ممم 1:ءهرامع تاعاقم 01100 ءطما"03 جط نعت

 م (بالقنأ), طءيزوطغ هزعط مطل ةمع لهم 8هععم دمت ععقمفسمأ6ه 2ع

 -83) ومط. 4) 16. 5) ةبممع. 6) طلسس. 6 م. 1سم 29, 2 (ةاهسع م. 85,
 مْ 15). 7) ؟. طآحصصتع»“ م. 16 (متعطغ زمح 1خحسص0ق). 1016 1::عالةدعدمع

 : 0ع 260ءمخدمع 063 ؟7 2158 طحمت ق٠

185 
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 مععطغ جو هطماغءم , دص لعصص ةزصصع 08 ةرثو نع تان م عاطسم عم ا

 ةزوطق. 1016 86066124 0م ىلع انب ةمم1نطغ ءةطعص ةانعع 0 دمهم مفاعل

 12ءعانذتم ع. 1016 ]ط5 و ىعاءطع ةماجوطا ذم 4ةط]لو ت01: 1 ةلوس اع

 عوادع 06و ة«تكمسق ةؤءطقر 155 0ع ةص لعدم ؟15 ةزفاط قط 60ص عم (» همعافم 1

 تحك) همؤوءط1قة0عم ؟0هجدهتعطعص ؤ ةتتعاط عا 50 طوق ناك مزون مدد 4

 606 موطأ طقأ 0ةمقءاطوص  ةتسصر ؟؟ءاعط عا" ةيناب هز ععا عمان سل

 ىسف0نءاعع ةق» 7/671" ءنع همص0 1ءةتعطغ جن طوصلط قا عت 8 هزت 7

 ربع“ )ز ورعاو زد جالعم 568 ءاععص ا 8هعءوص“و ىوطعا) , عزم 1 :

 ةعطسقو !1عاءاطغ طقس له هطقاطءملع» 1808[1ءم“. و 0 06 3 2 1

 كانت هع عأو ؟ن0ع 0ع 8موععم دتغ 1 ةعيبصو مآ 0

 ةعاطغعم4. 1"ةيعمع» طقاف هم ةهثص ةوطصا ؛هنععطقمع لما هم لعدد 11 ص 5

 هم 1ءا1نطعسمسم لعت» ظووعم جنلععطقسعأ ؟ت0عر هع ةءالمد هاطعص ل3 12606. 0

 0) 86هوعاطتنء1 اتسع 068 8508 6هدنقم

 مسك لهم 8هقءط ه1 عمط تن عد 8هععصق طعضسطغوم 6 181 عوصم ءده نع, ؟ءامطن

 عرع © ءامموصسعط هص تطص هاكعمطق» عر هصل 016 6 ةععمفأذةت0 عت 000

 18 ءو نان ءلطاتنصع عع هلع ه0. 1؟هدذ عمت دايس ىةانوؤوم 0ع لع 757 ةاطاسس
 نم0 ةواططع 5 016 9 (عوف < ع رثولا اب 1 ج9) دبل 0 80مم ةوفسم 1 معمم

 ّق نانو َّ اددح 5) 8 ٌريطحخ"“ )زر 06 ععومدمماع 8هععسم كفل 6 و 7

 ععوعطصه]1عممع -) تصل 76م 01ةةعرع ةهعوؤعمق 016 50/1111611/110"777 027* ا 1

 از ىتك مع ه0 آتمعه]![عمصصءمطعتا 0عو 8هوعمقف, دم 00 3 9
 هو -

 طعزسص ةءطصقو لهقف تعا ؟ةماعطلغ متصل, طغمتءطغ ةذعط ةقرص ,ى10هععات سنا معا ١

 ةءاتهرتموم 1"1ءءاع (ذصص 80126)“. 2) [عمصةف. 3) 16. 4) ةوعرتر كد ة11, 18
 4 تصل 5. 5) طهصع. 6) 110غ. م. 298, ؟. 33 61. 7) 0+ 28 290, 26ئ16 1

 8) [عدرستق. 9) 5مءءعتعا1هنع ةسعلسات ءاععت ِسوَقْلا ِ 3 ومْلأ ثألمأ لعل طقطو 1

 ةوطمع ةأددناع ةمععمم وعسر ععومفسطأ“ و سوقلا يق عز ءزامتلا قوْغأ , عم 0 1

 ( هو د16 ةموصصعم“ (82140. 11 م. 388, هلع. جان 5016 79, 5)و قت - ديسسلا قَد

 سوقا ىف و عج ظهوعت هنا ىصعاعطاتسع عع 5ءطصع 50 اكجاتسس عه و لعمق 1

 4اونذص0ل 016 آرقصعع 0هو عزاه ةطومس“.
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 ما طعتسم ةءاطسقو ة؟ن/دطخع تلا 000 ضنا 3) 01 ام

 . 10و1ةفدوم, قو ةذع سل [عؤةصنا م. 625, 11, ة[هطملطتلل). ىخَبَ 5

 )7 كطيو 2 ذو لج ةلدممر 0ع طعتس 21ءتاقمأتءل ةءلصع

 ريما طوع ءهوغ, كب م بر نسر 21م0, 085 ةعتمع 13336 ةءطصواا طة ةعجار ْ

 6 ءزمع 85ءطصعر تع, ىءومص 068 2111 ةطعوقءطمووعم 150, ةزعط طعقتع طقس

 انك 0ع ظموعم 0ةصمر 50 0338 ة وزعاط طعتصم 5موطس عا 2118 اتا 68108,

 أ 1و ج85 ل36 8ءطصع مهعط ةطععقءطمءا] غمد 2ع هص لعص

 قئاط لع 1[ ةاطسبصع ةصقعءاا دع نصل 0ع 8مععم هن27[ةغعز تم ه1]0ءطعتت

 53 شيفر ععمجسدأ. 1م آن مغءضوعط]ءلع طققع؟وض ةماط مدع 158111

 يذ يكرم هزص 8هعمم ةعلسر 0ءقوعن 5ءطصعر طعتسم 5ءطتقو هد ءاكمءطصعا] ءصلب لعطص

 1ع 1 رمي نم  ةسعط 6ةدطقمت قطعا لتعدعم [نماعموءطتعم ةصر ءياعلقمع ةطص

 نع همس عطا ع تصل طء10ع ةسقلستعاعو نع عاونءططع0ءدغعصل. ع

 عوملعم ةعطصع ممعط ععاممالعم 5ه0ع. 10ه ظمعيعص ططاتق8 1هوأ ةض

 1 0 ة8ءطقغمعم تتطعم. 111 8ءددع طتعضحسكب عاقتطو زنطر طعتقفأ ىَرَكَف

 86و لع طءعزرتن 5ءابت ءةدعص جف 0ع طقس ةراتتسعأ

 271 لع عمعقوووع لتع ةمهصعسصسع , 0ءعوغم طعأأت عمم 110 0ع 246ئ1 قط

 مع 20 0ءوأو 106116“ 065071610". 1م 01ةوعع 8لتسقتءطغ طعتققأ عال ا

 ع كنف ير طوزلعم مهعط ةددطقتت عاوز ططهقهدغممه 16 01

 هءات عن لعم 1١ نانو عوط 10 جيوضو ىلع لعص 211 هل تاي

 لص مقعمدمأعص ةزصصع. 18طءدقم 1 روصَط 10 ةاحامر 5١ ةطصآنءط قشر

 , 0ءعووعد 2ة1ءز1ع ةعطصعاا 81 ءععم“ هم كلا 77-0715676 50711

 رد ةزمسع ةزص4 : ناك 03 يول ىلعم 51عز1 طعم ةطقعءطت عوةومل عد

 , 016 ةطءزقعرد ونوم ءاص 21104 0عو ةقصقرتورتم عمق 0ع 8مقوعر 06ه 6

 ا) 161.11, ةور معص.ز 181م4. 61. م. 16, 11 1ةدشت ةكب 1 د. 01.2.4. 2) 1عفسنل
 1983و ” 0[. 61.5 1. م. 195, 18, ١6 ةسعاط 016 ؟ءضامسقءطتتصع ؟00 1ك ق1 محثغ

 : لوب

 ”هاأم ا ل 156. 3) م. هع. شاهترأ, لد5 181 6(هىم 063 80هععصقر ؟. [1[هطصحتس ا“

 58 4) 15 ةلئطث تاءاقسأت ماسلا عقوم ىسفلا دعبأ. 5) 804.93, 48 مثأ
 1 معاق عطتس هو ةطصغوم تانقهأمو : 117+ لاقل 6( (وفط 1. 11

ْ 18* 



 لم ةتط صب ذم يب 61 نط ءض 16 يور عم 1717 هام هاو 9 2"

 ورم تيلج اَذإ ةيمش راقعةافصم ةقفصم
 20 30 ؟ومصمتةءطغ تمل ]1ع]وتع 320 اطل 50

 1و6 هر ععاعاقتسار هد طماتطأ” الط همز.“ ا 20 1

 ماقوسدمت طفمتوطغ ةتعف هس لثع 111لعسطص ع 06و 11 هةصن 0 ةدهلر هم هع

 ا ىس6ز1 هم ذص ا[كمماأو عع 1تماععملعم قكنع © ولأ مفتر قوق

 مسمستعت» ممهعاع. 1” ءرعمعتب ععطقغ طقعساط ءان 8 وفير 1١ .ةءصعا1“, صم 17ه «هيودس4

 مم 06 اك دص ءعاتس 31115 لعط 50ععطب ْ 10 ْ |

 هال 2 ىسزن»ل تاعاق: عاد ا مد ءاءطعسمس هع 21ه هطول تاما

 ةوطصملا ةصغقتءعون يك. 1زعمو 18:11 4هصوع ةءامن كصع طا عتق ؟هد قمم 3

 06و 1 ءةع6و 70103, 55 ععوعم 016 ظعقعا ةمءلامغر ةابعاع م هلستومم ؟ةلل

 701:1عه رمح طق أ. 0 0 :

 [آلورن 20ععم وتعمل دمنا تمم ]ذم ؟ءةعات ءاطعم نصا - 8 لاجر غب

 ىمقهعاط ال[ةصتص عت 181 ءلخم“, ص0 ءه"18 عز اقر 128011 61“ 121113 ةعاموسم 000

 عوام وسعت عر نصاخ 4 وهات عطا ع“ ععموسمأ, .1عا2[ة1عو طمأك 3 2 6

 0 9 ىلعد 4ةملععع متعطأ م 1“ 01 7 0

 لامعا 156 هج 016ةء» ة[غل1ع 31 رف 5) عمم تطعم. 10 ةدع ذص لع 11 0جنم مطعم 3
5 

 ظءوومتال عم 9ع تسل همرمعات ععفعساوغو لتع 8ةمعص هتدتلعا قع ىعاتت 1

 ا) 8آدو. 93, 43. 2) 1عوسفم. 3) 8مل. م. 290, ؟. 19. 4) ذا. 5( طل. 6

 م. آس 46, 8. 6) آجهدساتق. ح 7. طآواطال ل“ 21.38 ل 0 عع 06

 كاعملم“ ل. طب 0ع لعدم 21611 ةءطصعاا قط



 20غ ْ “

 هر" عت 00 ءاد 7 8 ءاطانقو د ع د 0ع 8ءاطصع دع
9 - 

20 

 د 1 0 د ها داق ل -

 ا | جوخ نسن اهتومرشب توصلا بواب

 1 5 ابونا 2510 ءرمغ ع ممتغ 10ةاحصعط

 22222 150 10ءاعأ لهم ظعماامسغ ةنتق عن ؟ ةسوض.“

 ةصقع [7 عاقب ءاعطو 035 1):ةطصعص 0و 105عع]وقوعصعم 5ءطضع 118-

 1 دانا 00 00 500 (ءةاوع. طعداعم)و منَ 06 م 00 يوم

 1 ِرغَأ ما. مي دزاقأ ”) زم لعد ؟ءرووص ؟هض ىلاكسصقتن: ٠ (0طمق8

 .ك7 هيلع اقركلإ ري هللا ا 26 و
<5 5 

 ل ا دنا ذاك 2 نط 81 ع يي

 ١ تعط ةعص 8هونود ا ءعطقتتمأ تان ععقءاطاتأ ءا ل ناتو, لو ؟[[هد6 عد“

 هرتلعرت انضم قدححتست هد عمن طفالعم ةرعدتعمععومطعس متعطغ مقطعت"
54 

 طقأ هور تم عاتعاط, 6 ةانرم9) 016 860. ,,0ءع [ةدعم0ع ظ0عوم“ 1701

  ةلاوعم اهمنم هب ةكسي. 109, 4. 2) كم4. 116, 4 هك 1. 3) ذط. 8, 18و

 م. 68, 7. 26 كك, 61هووو“. 8) 1011.6 5 1م. ا, 8.
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 َت 5 083 ذم 06 1., 117. نصل (ءواتقدأل9) 11. تهدد 50ص وضعا 2.0

 زم قعد 8موعو ىنوو ؟هد خل همة 1 0-6 99 8

 ابضنأ ام ٍس انافر# نر

 ىاند0 مزعل ععمعوطسعلا؛ 016 5ءطقع

 ان (ةؤنطغ هلص ]31 0 »

5 2 

 ىقوتع متع لوم 12[ءاروص همس عد ىفنع 2) همه ةقانم ذه ةعمستماا ام 1
3 

 ]همام 1"هدعم اعمصصسمغ ص 0ع 17 ةءطتسامصسع نيورخْلا ةقاننق 069 0-3-5 11 ةدسو '

 هرماقمعم“ موع3). تورت ةسعط ىلع ةةدعم0لع ظمووص“. طسص ل1[ءط 0 1

 (؟0ه> 5ةعاطتت ءاغهزز) 06عو طاسؤسق 06ه 8ه0ةةتاتغئعص ؟. 183 ةاةطغت دوغ اهنادعإ

 0 0 ملطستسا“ (ع. ةضلاةنمل 152). ؟؟هدص 4ةلهءاكوف (عد 016367 ةيمللو)

 رع 10 نرطم هرياعافسعر هه 5011 050 هععط * ىهطال ءاتوصاولاو 6 ننال سلم

 11ه مم طعجوتءطمءعغ مءةملعمر 516 زه ةطصاتعط 016 آقطقع ّض 1 ةءاعةزعطغ ه
1 : 
 طع 13ه عم هس ةالعم 1طغعتافم هم ععمممما ىتصل. 1ع ذم ؟ةنو 4 اكيد

 1 ءىعاعزتءط دهاغ ل1هو همعط لاء 8108, لعصص هي 156 ةطوص عال 6 5

 مهعط1قم]ععدلم ةطرهانغ, 7ءاعطقت“ ممتغ لعصم 5غ ءدع لعدم (عانتن 110 عوامة هلعا ) 0

 ةودعطعملعم همك لع ردع 0عو 1 ةعامضودعم ؟ةعواتعطقم تسل. 1ع ؟؟نف اهات 1

 1ص 0ع [ل ءان عتق ءامادص ع: ١

 ىلضمق6 له 016 ةءطصع 1هقر هه عاعتءاطأ ةءولص ةطردتتغ غصت 1"! ءانط

 11ه مهعط 7610*معصم ن4 ةزعط 8 لععم لغم 6 ءوعطخ زةؤةعم .“ :

 رو 156 طتعع حص لعدم هلالصقطلتع ةصصعت» ةءانتطةعءطمع» 5 ض0عملعم 111 عمم 1

 ىقطععم ل لع آردسغ همكم عد, ؟ممص 0ع 21هئ1 2016عأر [عصت 00000 كك

 1مم عاونءطغ#, ىولعطع للذع آر عزعطعما ءوقم عمتودو سنع ةءطصسعن تىلقللا رم 71

 ىتع ذص لعص (!دنلل-) هوم ىقؤوصمسقعءط:و 62 3 5 1 1
 ه-ةهسمام نع نع ع ن امام

 زئانجلا اهتعجوأ ىلكت منت كفرت اهْنَع نومرلا ضبن هَ اذا

 3502104 016غ 5نطقغدعسد 10هعع]ومدعصم ل36 5ءطصعر ال138( ع 1ةلتكر

 الذم هتمع 8[هغغودعر 036 صتغ 5ءطصععمعص 0عق لكتصلعو طآرعاءطع ةءطقتأ.“

 ) ةدعط. 2) ةعمصفف. 3) 1[م4.92, 81. 4) ةدمرت, هطس هس 11, 186, 6
 5) 151. 11, 59, معط. ا
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 | 083 18ةطصعض لعع 8هوعموءطصع ستغ لعص ةءطصقمءطاقاهسغ لع

 مدعط ةطعغسمص كدمععم ؟تواتعطعم 2. آم ةتوووع طتممتعطغ طعتمفذ لع
 م2

 ا 100 هاش 2)و اهات (6162) كن 1عرم. 7هد نتجاأر

 . قطن لس هتط ذص 1 ةيطتساممع طخ ؟شج زم لعصص هدمت ةلءط

 و د نك 00 0 (لكةسنل)

 عطقأو سشسجأا ؟لدج هدفك ّق

 17 طقفصل م 1عتءطغع»» ظموعم مهد 1 ءاعسم "هد ل 12001.

 ًء عما كوم 1ظماطعغمس ذم ظععسف ةتق 055 ظماطت:

 كل ةهع1766 0535 لكجصص ءع] مقعط ةءعاسعسم اناط عي عال

 مق هذ ثم طسقس مل مطب (شجأ 5 همز 164 هيلكامم ععم 2.4“

 / هده وعام ةت1عمس لعد 8مقق ه0عد* لمع لمدصء؟صلعص آ؟0ه1لععر ه11ةعق آن ءطعةل-

 - قممم نسسومضتمعاتءط طء2ءلءطصمغ 0هق الكوع لثع مقسطع 00ء !ةتتأع

 رم 06 ل كا ءاطعص ءاشج (53494. 1092, 2 ؟هنم 58 5

 : 1م دص عاعاءطعم ةزدصع. ل يلمس ةصعم07)“, ا

 "م 1 8موععم ذم 06» طدصل 0عو قةرعوطءوعق هت 11161 31, 088 ]رعطعط

 © نو

 ا 6 ةخيعطم عووذملأ ٠

 0و 8هووم عممطموعأب , ىمعلع هم ععاعتسا (ارغ 00 َرَجمْع 2

 5 3 11 ةسصسعت مما 1 كصسعم 50 عمود "عم 8مععس 016 ةسفلتات ءاعع
 اذ هن

 0 0 ىععاءامم[ عع ظمععم “<. 1عكتسعم ةعءاطمس ععط»ةمنعطغعم 2 06

 0 109,6 م. 61. 2) ؟. ظحصسعم م1. 115. 3) 1104. 109, ةذم 0.
 مو 60 4) رزكؤستا م. 502, 115: 0طهاو# م. 358, 7. 30 (![هكهج4.)

 نط. نسل 11مم. 6) ؟. طوصسوا“ 57.48. 7) ارد -ح ًارحت) 660 همغعأ, 8
 م ةزعاط ؟ءعطت»عغ, طثو 0ع 551104 دطص ةءطصوووععععطغ 156غ.  قافعطإوما

 ١ (1؟ةحبأا)
 ٌْ الو ديصي ىمارلاف كمهسب ىةيمر نأ ىنتدصقا ىف تنك ىناف

 يآ مصب هله لم جنك متعط ةءطمقوغو(ر ععاتماكعم عزم © ءةءطهققر

 8و روما, هم وطن 5ءطاقغمع لهعأ نمسك تقم عمعاكأ نصل ط[1هةق.“

 18 مدن. 129 3. |



 ككل مل

 ةرممرععم 0ع 8عص اممم ع هم ةزعط نةعغر هطصع ]ع00هءط تمام ءايامقم

 21 ةعزصر 66ج ءز عطس عم ةايوما 100 بيش يدك لعدم جاطعءعمات ام( عع دمعات طعاتعل“

 كان ةعءاطاصقو هع طمعا طغعصت ءتاكأو 0385 0ع ظموعم ص ةمعس لقا

 عدن 8هعوصأعةءادوت (فالغ), جاتك انعوعطتعا ن"0عر د ءقطقلا) ع هاَقْلَغ . سوق وأ :

 ءامعرس 180ه ععص]عةءامع»» جنك ءرجوطتس[ءدع“ 00 وان 2 101 آيس ان لانك
4 

 ف 5ع

 036 18 ص عمات 461 سوفقم, قاك قا 00 راف مم ها

 طز طزو 26هن164). د اور [ابإلا

 هر 8عسفمسستسع 061 216116٠

 1[ عما 121616 ةدف طماط 0 طق]1جوعمع 21ءللاع. 1ع كيدي نعود
 6 هم هد ندع

 مهس ٠ ءاهسس 100 مهسأ.. 0 ل 38 ما. لابن م04 لاما 3 - همم ان

 طقاوععمم 21ءزاع طءجعاعطس ءاءر 156 متعطغ ةتقععطت ةعطغم. 8 010 هتعاسان» | آ

 0 2 باَشَن ىمءضم1 وعطف 21هن16“ نمل طءعونعتأ6 50 00 ةسانأد هططعت /

 طغمزا1و قمع كمعص متع 1و ةسلععوم ©ةغغسمع. 18هعءط ىذ0 ةمعات كتووو 5

 ةعطتعل متع هالععمعتم ؟ءوؤيعطقلفعم. 1عةرعامعأ), ةصع قط ننال 516 0

 ةماعلا قم لبث ةتدع ظمطت-ب تايِشَد نع 11هاعماءاو. ؟هد قعم 10 1

 ةةدطقعت مم ذم كلا ةطدصسع ؟هد لبن - ةيبرعلا ماهسلا 1 نواس عود دنفلت 4

 زصسسعم# تم قمفلسمءاع لدععط لعص ةصلععوم هطمفع مقطعتعم ةكمعقطو اعلق 0

 ذم 1ك صنف تاشنن 0نرءا ليث سنصل ليث مناط ماهسر نادم ماهس تاور كلج 91

 0385 6 1 جانعط هاذ طآ,ممورج1ءن1م 01 عماعسر ظاتءطاأق 7 هلاعا“ هموم تاكا

 12 111 538[ 705 مهس 0120 ليث مان, هو ةءوزعم 21ءتام طمأأ 17 ةلععم 00 0002 ّ

 عمتاجء. ل[زغ 6ةوزووطمعت؛ ]ةفدغ ةتعط ةقهطع» هانت 0 4:  مهس هلام 1

 ععامطصعأع (هعوم»تمعانعط) لعص طماطم[ هت. 2. باّشن ه2 ءنطصعأع 11ه مررت«

 8. لبن طعم. جوطقوءطع 2؟ءئاع. 4. مهس 8 لين مم همم متهرسأ هان

 .1) آحهص0ف. 2) 4ةدسط. 3) 1[عمست قف. 4) 2[ 1ءادأ ه1 انطق ععء]اعههتات ةجفطتقءانف

 ةمومزداس ىاعع ةزعطع هم ةمكمع 0عق ؟هرتوعم 0ةمتغعاع ,,8هوعم“. 5) خمسقل.]
 ةادصمأ. 138 1مءونر ائاصا.ر 7. 8. 1
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 ظ 5 1 تابت ععءاد»ةتعاتن. 8 تشن ا ملعانأ

 + معمر عزو ءاقغ 0ع [تسصقأذوط4 , 0م مانع 016 اطعالعم 117 ةماعتت

 مم هرمز ةءطعم ةذمصع ؟هءاعمدصسصوم. [دعط قلكذعاتت © مقفوعم

 2 قعزاع معا 3 8ع ةوعم ةعاص و 016 ةوط1وءطعمر لعدد 1

 0000 0 اجلا (لبت) ملنإ ةووزطق مام. 3ماقم ةومامم « هملول
 ١ ؟عمووؤةعاع مهد 'ةطقم |اهط طع مصاعد 20 . ةطس *"هزدتمد

 3001 [ةد ملف م. 60, 1 156 ؟هدد 21ءزامع قكصوو 76ه عنق ةباشتن 7)

 ماما.

1. 717 0067117701: 

 1. ةمفاتتوءانع 216116 لبث.

 000 م 8مطعما لع قس

 ْ 8: 111م1 عن لبن
111011 

 كيإ 1 1رمزع عدن معو, (11ع1وعطعم» 21ءال تي 8م112. 4) 1

 531 1, 192 ([طم طتفؤط).
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 2ك 1 هد

 0 1م ةنوؤعععمب كازمم6 ]عمرطتتا اعط بشاب (ْبشات مار 7 5
 2645ه

 ةايشات مون"

 1[”ندع 2161 0ع ةاتعط ىمرم 4) (ءاو. لقق هلك 207 9

 4 ؤنم (عاوزوطع 8[1حصم]1هعتعر هتعطغ صاحت تاند' 5 ءط1قعقوانطانصع) عفابمسمار هم 611

 قاد قم هتط ”) ذه لعرض ؟ةفعت . نهفستا)

 وتملك هنتزط قلقا هس .٠ ف نوت ان ديني ىتتت 00
 ىاتسس فصووفءطنمع تم 0همءططوهطغعمر ةءطمو5 هم لعص 2161و 20

 1[ 315 و اس نعءاط طه106 طم ءاعءعم طتسلتتا“"ءط عا يمنا“ 1 0 1

 ةعءارع 5"ةدعاتوط 1ةةؤغ, 0 2 كا ل مممولم هلن6 21 ا 000

 1[ هرتن 10 جوع ةص لعص 561 8و ءعءاباتطص# 6 00 ( معوزةءطع تيس

 ْ نقالماوم ؟ هنوف رود ةدسطقت# م عط كاان هرماعاقرع ب 106مههعم مو 6 128 1

 3 1طن 11 ءزصاتم ع, (4ةنطقمست ةمعط ةمكتطماب ىلقصسس ب 1 0 امل

 لثع معممزقءطعم 1غ جد ةدعلص م06عغوم. مةسعط 016 اتوطو ىو دل ْ

 ان ل 0

 (ءزجةطصاتعط 156 هق 016 ؟معدصلءعم0ع, 160:11 ءاططع ؟؟1لعمط ع و 0

 ىعاعءطع مص ة«ممتوو]بمر» © ا" وهمعاط ؟ةعوص]همنؤ. 1 >ةم ظانعلع عع 6ءاتءطاعم 2

 هم ةدلوعأوقن6. 1ط٠ص سمزز20ع2) ةدعغ جهر 1عوصعشت:ا 1 < مهفستل)
 هم ن2 هيك

 حادقب الو شير الب ًالبت ىنتيمري رأ ندرأ نيح نشد

 ىانن0 نصت مداعط جت طةوعءط1ءووعمر عزو 21عام "8(عاعءاتو

 كرو

 طتور هطصع ةءطقأع هصل 1"ءلععمر ههعط ظاسنف لقعسف(ةغعص.“ 34

 1س تالعقتف ”) ةعطععتط ع عاوتءطو [[ذءاءدمع ةسعط قعم طعقسعم لع © ةاثءاطاعس

 م. - ةءطمم عم جاغعم طلءطغومم 156 لتعووو 8114 عمصت ععاقسق6ع7) , زن ممول

 طقاط عرعر ال[دهدع ةعص ةمقاعضومر 036 هق تنس 1طعقتل] هممءط هنغءرع ةسقفلتطت“

 81[تماتسم ط. ة1521507) معممغ 036 ةدععم 0ع 6 ات ءطغوم قات 2161عو نو من

 كد

 ا) طلس. 6 م. [ط». 52, 30 (ةاهصع م. 21, 15). 2) 8ه4. 56, 7. 3) كوست. م.
 343. 4) 844. 92, 51.2 5) ةدسط. -6) 19. 11, 113, 10. 7) آس. ال10. (ءل. ةعصن)
 99. 8) طلو 6 م. 48, 1: ظمص. 7, 6 19. 37, 5و 1كقسأتا م. 42 يميل
 151. 11, 95, 155 1208ءع.ر هطقن. هةر 41,8 3. 5. 9) م. 59, 4. 1 '
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 ع طهقولومأ ةئمق“. ]د 1000 (0طعوغمسصتطتع 2) ةقغ ذم

 : مد 2؟ءكاوم قكمعق (ةسفدعنمعم) 4تععضت؟1صلاععإاو 01غ 1560ع, ععوعص

 م ظءناسزغغء1 عتعطغ, هم 8[هغئمعطط72) ةمدتعءعطغ ؟هدص 8انعاع ر.ع

 ١ 7 4هعاد 01م 6 5 لمطع عع قطتععمر ةصلعسم 516 180“

 6 []وطو««ةدعدمعوم ةنه: ضع قا ىف 0 دال ماهس

 طقوزا1ع لعو 100م“. قةلطستمتكو متطسغ هد ةثعط7) قورصأو عش 0

 ذآ ,,زءاذ طنص 0ع 03ءطغوتةءطقأو همكم ةطسعصم ههمل عز عمت 86و 8

 هم ةم)5 2161 86, عدس ةءط ؟ةناع““. 1ص دهدززش0ع؟) ؟نعاعتوطخ

  طتصقتعطغا1 ءاط زطععم [1١ اطعو متغ 1ءئاوم ذص 1كةءطعا»“ نصل 353984( جاد

 انا : ,,لل1ء 2وعوزو عاوزءطغ كعم 21ءزاعم ذم 0ءمعس 1[ةءطع» : 10 4

 تطوع 0 2161 طتصقمف (علاط), لع وعزم 18116 ؟هدع لهدم 72116 160م

 - لهم لع ععطغ اعسصس (قص) لوم ؟ل1عم6م ععطت 6 (ٌةصاق)» 0
 0 سب م د

 9 1 6 0 مو 2قولاور 5هنلعع“. ةعطصاتعط طعتفقأ قف مئاَمنلآ

 01000 . 5 ا قب 7 5

 ةعاط ةزعطغ قمسما ذم لع ؟آدسمقمفو بلل مهسأ) 1ع 5مم“

 6 6 در نلعم تدع 177/0 ة0]سو لعد ,5ن]رنءامعمام هك وم0عأ. 6 ةامعسطتل لع

 : روع © 1 86

 هلو ءاستكا رمالا , ةمعص ةصلعنعم , همك ؟ءانطغعمسم قاتلا ةزوصلر هصق ةمعص

 ١ نأ 0ع 8 ءدعز ءطصاتص# سصيرتملا , ءةمام مد" عءاطعمت0 00861 عاط : رركلقي 5110و
 ل

 !< 1[دم ردنا لهق آرممد 0من طغعرعر هم جات ءعامطععم ر هط كمع 5ةعاطع 0

 1) م. 94, معص. 2) م. 108, 8 ”. نع 3) ةكمس. م. 271, 6. 4) 191. 11, 89, 16,
 يروا ىلطمعمتاو. -6) 1ك. 11, 92, 1 ن.8. 7) 8دسصفقو م. 646,

 م11 م. 42 3. 9) 51[1/ةعطت# م. 278, هطعض. 10) م. 294, 7. 29 0ك. 10
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 هصكعرمعأا مدعم تان نمأع21عقنعم هلع ممعط تح مةتساعص 85.

 طءمدعأع 016م 1001, جاو هع ععوعم لذع ةقدلتغعص هاعطعم 0هآ1غعو دس قع 1

 ةعامعو ؟؟دنورو 1181 جان 1"ةعءطعط 1 1 ٠

 135 طقم ةءاطنع ممعط 036 51غغعر 0385 طصتقط ر اناله 20 591858ءاقو هان هلع 1-7

 سضوعاطع ؟0ه1120ععم 00ع» 8ةلطصءعع]0 عم عع هصن صن عد اهانف 5011و هلو 0مم 9

 م0111 ءةسعس 81611 ةص 0316 آسكغ ةنط]عت0ءتئعو 06“ قيقا (حراذتعالا نفل

 ععسوسست 701706. 1 لكدحصجص هع طاماتع طقعتتفطر هم ماتقوأع 81دك 16 عفاتاأب 1س

 ءماعءووم ععووامجأ وم 1”هل16 ]عممصغع 5ةطصععءأا0 عفان هصحتم ءات ىوجلعت. مق

 1 ءاع نعم لعمصس 0هعءاد عوج ةطصلتتعاط ععقعءطقطب ؟تتنلع لت غق 1؟ يساوطتخعم ؟هد "هرج هدعشا

 ععاولعام .10ةطع» ةدعغ هتص 111083111عم لن ءطخمل 2: نهفسأل) ْ

 ىلا اوعسم نا موقلا ىف تقيل اي اوحناص أ فر هي 0 ؛ اوُقَع 2

 ىدز1ع ةءطوووعرر اسعد 21ز1 ةط تس 016 طرانكا 1

 آ1له0 ةدعغوم 0ةهتنأ طقس: !7 هعقهةطصاتط#ة!

 ا حدع 1ناح 0دطعت, ج15 طحاغ 0عدع قمل لعد ظقتتا

 هزم ممم ءاطعمسر لحسم ه 016 ؟ هنطقاطصسصع ا!“

 ]٠و طقوز1ع مدتتلعم 1ءطنعت“ كاتلط 10085771616 5) (رسيم) 720 ةاقلقد 8

 نصا ع6 0ع" ندصل هطصع 5ملامع. 816 مهنعم هد 180125 كم 216زل 0 قا

 ةم0 عع 110126 781 71 0 خطأ عبعتت , 5 ريجت :4). ترد ةعرس ةدئم 00

 طقس ءد عءاحط 1 حذف مما حادا انم0 ةكهسع ةزءادعدر 016 ععاك صم عت (قلاغما),

 ءزم ه102ءاصعت ملا و برأ 200 يا قا ا 0 0 0 اذ امسعم

 لعن جوطص 22ءزاع ةزصل: 1٠ كلا و. ماوقلآ 3 بيقولا 4 سلخ. 5 + سفاتلا..

 0 لبسملا (01 6 2 . عملا 8 .٠ جفسلا )00 ةضراعملا تالا

 ا) 1س. (ةلهصع) م. 19 دب 18.2 2) 6قمط. ةء نفاع” 3) 1810 اء و ةططقمل1لمصع

 تطوع قدم ة[هتوتسسمتعا. 4) طثد 6) 6دسطمتت دب 1كتمدطة05. 7) آعمسقف. 8) ةط.'
 9) ةصلععع 8ءلودغدصع : ىاآن ون ععاتعطوم ممتع, معلا هع ةندع عاتعاكلتءط 831.“
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 ل وهم اع هزم الكود سي ضيغم كك ٌنمجاَم) ط0

 2 طففتممل ذم آكمس ءءاوغق ءاعوم مط مآ. ماّظع, مظعَأ) 70

 ا ط[عز1 ه١ 56ةعاعو )607 101 ءم 0ع ةثص 86ةعءلع معطتخ هله مز

 ل 0 هنطلتعا+. 11عو هنوتوطع 40 016 ةزوطود هتعومءلءطوم 21غ

 0.١ آه ةموتما 1طعتاو ددمقع لدم طغطصكف لع ى35م16130 عمد

 ملمعإ جوماءوغ. - ةماعطع 5ملعاو روعلعم ؟هد 1 هنععطتعوم ؟ءد»

 ب يهل 016 ةزملط ماعاطت 0هصتتغ طععمات عنعص, 016 18ةصلك عطععم لعد زصد ؟؟1مغ عل“

 ةسمعم هم تم طعوتساط م. ظ ١.

 ام أ 0 8ماعاو ودع لتع تءطصتط ءز1ددإ. 8 هأز 01 نوع عوط

 فاص عاصم عا 0م0 دمععسمص ةزعط متعطغ ةه؟1ءآ تح هد ور ح١ 11 دن

 م" رمد قعد ةمزعاعملمم معطتعنع طفت (ييمتت طعمعز ءطصعأت 1 6ةعم
 8-0 م

 ١ ا سضنتم 01 000  ءاعطع ةزعط لمع طعععتغ قص0لعغ)و عع 1'طعتلع
 3 نم

 مشا 5 ! اسما للزو 21ءز1ع قرععت ملأ هتمعطم 6 طعم (م رف

 7 6ةغطعمر ؟هدعقس 0 11 ععمأطاتسع»» ةعلعممسما 7010. 101م1 6

 نأ ةانع# صتوعانغو عمد 5مزعاع هزم 8م0ع. 1طعصفم 16 عام مهعط

 54 8 عو قعد ط. لكم, 5اددصس قل ةغوص هد 8وهتاق - 1 هعوص

 00 هاو هتعمل 1مل قسدصع: 12 ءنز عصتعع, ؟ءاعطع“ ةنق 6 ءزم 016 1'طعأا-
 ه وم 5م1]16 7 لا عام عا.“
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 زؤطرتعم ظمووعو. ]116 همك طءعجتعطغ ةزعط 088 ةردتعطت هلأ: ىرجاأ نم .عادخلا 6

 تام نم ىلع» 1 ةسقعاط سمع طقأ هدام هه رم ةصعم قاتم 702 0 طاولات

 املا طقفت, ره .لعطصز ةطتععت ععقوهقأ, ؟ءاعطع» اعءامعم 25 ءةلعا ادن 42

 ]وووعم ةزوات طووؤتوطا (1عوونن. موو. ةتنب 111, 5). 0 7

 قرر" ه]دمؤر" اة“, 016 ةزعاط دسك لعد 21ءئ1 طءهاءطعس , ةأص0 ّدص عجهفممم ملقا

 0هت"طقط 0 : راصقل تابظح ئديحا ىعامع» مهد لعد 21ءاعص آما

 0 4)230 ىتعق مهو ءطتعقمم تتاعاقتأت ه) هموم آل مودم ععم عططت قو 7 ةام 110 : 9

 8[ مط 1ع ةصخطتتخب 65) ىعصص هج ل ءتتة150 668 ]آعهطتطتأ و انني لع هد

 2ةووو هوو ءا“ (آ, 1492). 3. مهسلا لاسر لبو قل 0 مع 1 1
 را

 121611 ءةداووط 016 11:01“ همحهطمأ اتت اا (71, 58). 4. مأر ٍرِمَع ( نم جمر اني ب

 راع ممهصعط عع 5ءابقو (ععوعءطتعطا) هطصع 5ءطقامعم“, ه6 هلا ةسيعط أه دن 1 0
 و توس 35 0 م

 هرماوطتسعم عع 5ءطاقغمع ذ1صنؤ 21ع] (2, 62). ة. اًشيرم نفذ هنقنا لقف مز ري 501116886 ه1

 211 جار 0عصص ل طقف# ةطص ةءطمص طمقغ 562 59 1[*عءلعم هو ءطعم“و 0 ْ
 9 2 < ا 5

 لعمصز يتوعم لع ةءلصع 11 ةمقءطع ءضامصسوعم اطقصم (كي 158). 6. سيوف ريخ راض
2 0 

 امهس يون 156 عم طعوزع 211 عم !ءلعتدعم عع عوج 00 عد“, 70 قعتصو ؛
2 32 

 هدوذ آم 0 سم0 ةوصص ذم عنمتو» آروعم ةزءات طوئص4ل (5117, 28). ؟. درصأ
 دال

 ا نس ىلع ءط قضم عمم 0ع» هاف لمع طولا“ (5177 02 ٍقزاَخ نم ٠ كرم

 ةقرو يلم نط لتس ععمل عت د15 0ع ءاص ظاقع 0هعءططوطءملع 2ةءااك (2177ر 9( (

 9 اهامار 4 ةراقلا نق ق ىةععطغ طقصلءا؛ ععوعم لعص 5مم 18 2
 داو هذ

 ذم ط[مزاسمعأ متع ةطسص 56 ءااوسأ (551, 38). - 0 نئاَنكْلا اليم ع ءامرلا ١

 ىرم» لعدم 171 معقم عتغ صح 21ءتاحدسأ# لعدم 031 اك ةءطع» ععقاتلا“ (251[5 39) '

 104 مهسلا شارب ملا لبق يمت لع ١7 هجعأ رتل لمع 21نل ستغ 1"ءلعتم م
 م 23م دة

 ةءاطعم“ (5ظ251, 41). ملا مهس هناك ج15 مودم هر كم ةطماناقء ع0 21ه

 ىقرسعنو مو ةاصعسص ةءطصعاا ععطعملعص 8[ةموعطعس (511, 285). ىمأر َُئ ْ
 مة هر

 بيبصي ضرع 1 يرسل عدن همهعط كعصم 231616 ةءطتءودؤ, ت16 ةسعطك“ (25 771 0

 13. مُهَسلآ نم فورم ىطءووعط» 0هصءططوطععمل ج15 0م: طةءنل< (551737 420(,

 14 مهسلا نمو فيسلا نمو عيرلا نم ىّصْمأ ىةءاطقعا وع (ةةمهسم ععملع») هلل
 دءهّدك ن0 - تنم

 اىذم0, ةءطص و0, ط1عنل“ك (521397, 433): 15. ىبمرمْلأ اَمِرَتَك ا دبعلا ليف ا



 2-ك_

 ! . 06و 8هاوج عم هزل ؟ةنوءطمقودعم“ ب هع طوف اععتسع طحعطت» ذص 18بع8677ر

 دسقءطات ع. اكدعط ةسلعمءوم» 1كاعاقسمو: 01 مدعافؤغوم 211ه 68

 18 21 انا ا 3 206 016 21ءز1ع 06و ؟ءاوص

 تعي رمتغ طععلؤع» ه0ع» ]جموع 5ماامع ؟ءنةءاطعمب تدصص 1511686 120 هانت

 رص لهم ةعادجع متع ووسع دمعت 000 .لدسمس ؛ [طعاتعت
 د هك م

 58 د 0 ىتنانك 2 مهس فدوأ 00 05 186 06 21هز1 زم طم عاسءانم
 ناس دا

 مص نط جمح معاوؤوط جه1ة06 (5 711, 118). 1 ىلع رسكمل من
 ه6

 طع مكن 2010 جمعات ءانؤ هع ةاطعع متع لعم هطععوؤود 1'طعتل 0

  ىء1لءطعم لع 5متزاعو كمعولتعا 10“ (1, 143). 18. نالفب زاف 0

 مهسلاب اف كَقَك ىو ةزعط 0عق هصل 0عو طعسقعط عار طف ه1ناطل 8

 هدم 1 ممدم1ءأ15 طعصقعا غل عأكك تسد تان ةدقعمر, 0هقو كءوصفمل متعطغ الع

 و يمص قمط هن ةمءاطاو (22517,303). 9. اًشيرم ل 55 نم ا م

 د مودا طم مولع معصم ؟20ع1مهدعم همءط معصم طوةعلعموص 21هنل

 4 اند رصفحت هد لكوصقمس4 760ه 7ع] ©هغعو همعط 8ةووو هىاقطنت

 0 1111. 20 مهسلا ىلآ ١ نيريعلا ىَنْدَأ نكت ل ,,ةعز متءطغ لص 21] هس

 ١ 70 ل طوع 1 06م ةمتاجوء““, 16ه نع مقطعتن, 0عونم ةطعدع لص

 هس عمعم متغعزملعمععم, هلفمن طقافم ةتعاط ةددف ةمصتعاعب طءيتعط تعط
 سن 530 م

 1 زد عطا 555111, 324). ضوعْلاَب رتتسملدك كتم مع عم ةزعط

 : د 211 (قوم طقوئاومتمءعم) قعءاعتكر 0. طب روكتع سعت 0ع ىعصص لع ط0

 داطغو نصح دطص عد ةءا»ءءاععم, ةتاعاقنأر هع زععممع اطعامع 1["تسعاطغز لعصص 067

 16 8: 0510 0 مزعطغ ععموعاكأ , ةمصلععسج مهدد 21ءا1م ععضما عد

 4 0 22 بيبصيو صح نكمهس ىديرق ى0عءعزم 0 ءممووع 156 لعتص ؟عءزلب

 مالا 2118). 53 الط ِ ليت امن 00 0 ةزم0 اعاعزمع 121116 هطصع

 ظ 1 ةءطخهعط ( 0( “5 ىيهسف نو نأ ١ للا لو طزقع هان مط ([, 987). 24 بئاص ١ تلا نو

 ١ لعم ظدووم لعحدصس ععجومدنلعم ذوغ, 316 0هءط ممعتص 211 لهق اعاكر

 ا, ماع مم خلص طاعتطغ صنع قلع هما تالعوت؛ (1, 357. ه5. هْذَقْلا وُْذَح
 ىنركتو هده 11م عما عمو 2قعنلف مع 1"عقع» 0ع ةمقععم عاوتءطت“ب مود
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 من تي م لد مس نع

 عوركم عاعهز ءادعم 00 0 ا دقوف ىلع مهسلا مجري تح

 21611 جات 5121 8 فويل جان ءاعلع عطت*ا“, دن كنب كي ةوعطع (

 97. رقاوت اهناك اًمطاوخ ر(هم طه هطتسوملع (طلةنا ةانومفطمووهم) , هلق

 ل 10 2161 ممموررلع ىقصعمكب ووتمع زدتعع 18606 اعهدصتصأ كهءأد ق6 اكلم

 نوطع (؟711,68). دم نس لعل ى1ةلءطغعا» جاله عع 211 0 _

 (هطصع 5ماغمعر عم 16 151 ععات»وهسعطعمر آ11,112). لصات قوق

 ىعرع 156 طمتأ مع 121ءز1 همحاتعاعععاعءطت[غ, 0عقووت 0 ةانومانم هاتف

 طعضذتق ععاج]1 رح قمع“ وص 0عرصز ءمأ نعل 0ع م ؟هاناو مو ءطاهع دم

 0ه0ع» 0ع [تمطات[2عو دصا[ة*" صمت ءد طقأ (2, 48). 0, ىقوف قا تش نأ 0

 ياك ءطعر ىكعمص كم 111151, ذص صد عاسع 21113 ءط قاع ديد ٠ 0.5. م

 5 ءط 0[ ع 2 جاتعات 06 عوأم اعوصم ؟ءاطاعط (ب 71). ندخل نإ : 6

 لبتلا قاوفأب [ءووم» ةءطتعوؤوص0, ه3 حك 7 ه] ءاذعل" 2 8ءدقعام» ع

 21هز16 ةملكقمدأ“ (2, 192). ةيمرلا ىمصأ ىلع طمعا طقغ ادق 5؟[1104 همك 4 0

 5611ه عما15016ء1“ (5117, 24).. 4 ةعونلا ل مهنسلا داع ,,ل6» 2[هأا تع

 لعرص 77 21 ناع““, هه 8فعطخأ 1 هان 0عمعط جاتانعأع ب لعمعم ْ ٠

 عمطاقط#ا 059111, 58). 85. دتيِبو ىنيب مهسنلا قاف ,,ل16 8طن العنا

 جءئات:هءاعد 251 ةءاحعص ضمت" هي رمزغ نصفعخءت اتطلع 186 65 ه5 م 210
 نسم ن

 306 هقوف نم هلاسرا لبق دب حيمر نم هَمهَس و "7 ىَرَي نم لقاعلا ,,اعلسو ةق انك :

 ه(6ا16 ةزعطغر 56 0ع 286ز1 طاعتطأب طفرمت“ هع ىوص لعدن 5ءطقتاع ةهواممم06 --

 يمر عم دن ةزؤفقن# عم طتصعع ؟هدطعسوز ءطغ (2غ17111, 102). هنم تللب

 لصان قوفاب اعط طقطع صحتعط مة عدح متوطغ سدثأ كلش جانو ءاجع هان عه دن ااا 1

 0عووعج 5مااجع طفسدسفععاولا هو وجع, طعصقعطا انكر ؟ةاطص وي كانانو 1 ْ

 نط هع وععمعم ةوعطع عع وعطوءعم 14 (5517,-6). بئاَص مس ىطأ و 1 س :

 روطصتغ لعص ؟ءطلعص لعن 156 ةسعا ةهزص ا" ءالعم0عرع [ةتانك, ؟هرج لعصتقتت0 لعا' ططعأةأ[ع |

 1مععم0ل, لمعءاط ةسعاط ءةمصقأا لهق اطتعط عع ت11 (>177, 113):. ٠ 5 هلل كرك ا

 اشيرم الو لق الو اًرفظ اَهَد ادقش ,,6 ه6 طقغ ةطسص متءطغ لعد وصل سعف  مموعماتلف
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 د ممعاط كمعم 1؟0ءءاهوعم 00 طءقعلعماعم 21] ععاقفوومأ“ب

 8 #11 (2251 97, 211). 0 هحّلق مضل ىنقدص رع طقف ممتن 8

 و 168 متعطغتو ةموعوعطوعم“ هع طقغ متع ةعلمع 6ءلمصأع عد مودل

 25م: 41 ٍلينلاب ةنانكلا ىماولأ "يع ٌلغش يع ةعطاع6 متعطا 9

 ع 016 2؟1ز1ع 0عو 1كقءطع»و ؟ءعوعءطتءوقأ , 07 3 21ءئاعم“ب 0. ط

 لثع طحت ماةوعطع هتعطغ (2111, 34). 42. شي شيم قحلا مهتم

 500 2161 لع 7؟هطعطءأغ زذؤ طعققععأاغ دصل 0هععططوط لدم 21

 3 « كلل 52 43. تي 1 نأ ا كمي يلمنم طاقتلب ه لاوس
 مهد 2

 45. لبتلا ظاعرأ هيلع تدترأ يلذو 8:نالهه لع طلعه, »0 كو
 1 ه1 نمو علانعأ 5110, 1ع ربا ذطص "ةدعالتمءط“ ق. طم هع اعمهصأع

 طلمعزم طقم وعم ح هم اعممصغو [[1نطام هدف ءطغعم (2,93). 46. هلبنب ناو

 550 م دطص دطصتغ ةعاسعالم 11م5 72161 :ءا1عص لعد 2111 ةموعوتت ا ءصك و

 . م0 1مد 11 هامان ءتأ ةعلمعم 6 ءومع» عدس ةءطخ اوعص طصصعأ (5كب 45).

 هلآ" دحّأب ولو ىكرذأ لمأو متاعط تصر ؟ءةدص جمعط ططتغ ضعت 0617“

 60 هزت[ وص طعام“, مود ءامع» [80هأغطالطدعع ععددعأب 1م 0ع 0ع 1[ةمقعط

 0 111661 عمءعزكعم محاتففر تسر ؟عدص هتعطأ ةل]1 عقر ه6 0هعاط

 :٠ هو همءلءطعس (1111, 14). 48. اًطخت ديعلي وشو 0 يع 868098

 ؛ 6  ط1هز1 مود»» لعمم 7361 جدع 106 ظعاب م"هطاغع قطعت قدصتغ 055 2

 0 طقطءصم“, ممص 0عمز ءماععمر 5 ءاءطع» ءاككذف عما ةانتدععلاةطتأ د

 0000000 لل لوم 0هووماطملا وع ولا ةفأغ 1 53). 48. ىتح

 ل مهس ربح ال 61 ءططعتغو هن ذهغ متعطنف 6 دأعق هم ةمعسص

 8 - ونت 8هوعم هطوععات6ةئئم ذهن عع هد ةءزغعغ ععطغخ ب تع ةنصل عافتعطو

 1ععامعم ؟هدتانع 70ه رمال - (971,26). اَهنم ند حلق 1 ل

 11 هاد( معصم (ممقعععد) 1'هم ؟مص ةتعطب هر ععطق#“ع همتعطغ 0ههاتكر ؟هد كنيك

 7 رىواعطق» ةزعط ؛ةلفءطلتءط 11لعمسأا ه0و» 1هععمف ةمصقففأ (171, 3).

19 11 
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 0 د دس

 51. ىعترت 0 يذق ٌليجم هرع لءطغ 056 آبمهوم16116 انطنو 5-0 0

 8 ءط] وعطغعم 6 6 ]كوس ءمأ 038 1”هنأغوع ذم 10116 ععماعةةا“ر م ل ١

 طععدلعم ىتلا, ةطووعم»» 3غ 2ءعلتغ لدعم ؟ءمئ0هودعم 181 ([ظل11', 355 39. ال أ
30 

 جلز مهس 8 ريح ىاصتق 21ع1 مولعمل (ةزص4 ةولصع 2؟ءاع)ر ص ؟هس ا 3
 عا لن مج0 د مأمزإ 156 هطممع 8 هامومكو مهم 0عسصز هت ععمر 1١ ءاءطعام ةءاصعم 6ع

 مصخأ 8ءو عزو ورءاتملعم ةءطاقعأ (5 ا, 28).

 مق) 016٠

 ماو 0غعر ىو ط1ءزاو هيلع عن ؟ات10عطر 196106 1: 1 ل ةؤدلأت

 (1[هلثموه) و 01 ل م ءانطع هلم عم يوم دج ال طعجعاءطصعغر طقأف 1
 همت ءلوفنطع 1”هدص : 0 108 رف 01 قوي 114 أ مآ. تايب دامب

 1نطسغ 8عقوموجءعوع ةصر دم لعمعم طه10ع 1همعومعم ؟هدلعمططتءم , 016 816 2

 3 ا

 1 5200 هم 000

 01 ه0066 اه:

 نش فلسا
 ,ىاكاس لوؤتت طم[ عزل, نصسصخكواتت ع2 211 21181 212 061 0 1 ا

 8و 2دعغ ةزعطر ه5 هدف لعم تانققاموم 1زمد ةنقؤعد 17 توه ح لعمص ا

 ذص 2 مءلفغعض ةطعتاعم ةصسعط ةصلعمع 28ءل1 م - ةزعط طاقم 1ع 01 ام

 18 ءوعا وك عمط علت 01 ءوعر» 21ءتلعممأع ءةمكم عاطصعمت 1ةقفأر هقول 02858 6 511

 نمطوقمعلععع هسا ءددط (همعععاةغغعغ) ىتدسعم. اكد عع 7رهقدسست ضاقت ع ةدمل

 6 طة ماتا هد طءامطععم و دم 1« هيدص ععاسمع 0ءعوووط 16156 و و :

 هوو ممر همعط همتعطغ ؟011ةغةم014 طعضععو6ءل] غمد ن4 هدف وتم ةنعص 2 تا عس

 ذو 2606 155. 2. ]ولعدم , هاتط 06 اعز 11ع«ل53مد: لم 216عز1 01ع3ع» ثنا نث ه
 ىقرد 0 تاير اطوز 1رمط105) ةنوطغت 000 هلل ٠ ا نه و

 ن عمم م ه-نكونم 5 ند

 ليال مهنم قورالا جلكت ضان اًهيَلَع تايقر

 (م.ه ليلا

 ا) ةومط. ه. كفق. 2) ذا. ه. فصر. 3) 1. ه. مقر.
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 ةسصمأ لامر لعلعم, 1"ةلععص هس لعص ةطقأأل)

  ةممو سم0 لكم معطءعطصغعم 2) ”1'ه0ءعوصتسعم ةعطقا.“

 0 3 ةايمر رد ىظاعأاع 0عو (0. طب عمم ظقمسصعم 06عو) طعئاتعوم

 مم ةطصأو ام ادع مدد يلقفقدءعم0ع 8ءعمعممدمع ؟اننع هطتعو

 .٠ 121غ 56116 ةسق ةدسطمتت, 76 ةتووم اهناع ععددطمأ 560ه

 الإ ةيطرخلاو ةيمرح ىتنالاو مرخلا ىلا بوسنملا لجرلا ىمرلملا

 1 2 أ دس معدصساطعع لحنسماو» ءامعم الدسم, 0ع عمأع 21عت1ج ؟ةدع-
9 

 1 هام اتق 0 (حعاص), مص 0ءعمعم أم هممعامء* ىدعاص4)

 2علغ ةعطصتاغ ةزعط عع ةعوطع» 0ذ16 طالع ةءاطو. طلع طتعطغع

 عيتطسغ (ةتوطع لدف 0درأاءأ يظدوعم“). طوعط عقط هق ةمفط 81هزاع

 "06 ظرملءممتوم. ةدف 06ج 2هنغ قم ةيلهام-ل ستحل قاقسةتوط (نيوفلا)

 19 يد فطمغ صتغ لعسص 1[ عصتفاتعا : [ (77835)

 ده ع نس ن ن2 7 نام

 | 6 نم نيذوذقمو
2 1 

 [00 عافت وط هو تو طعوعطمت (*:صعر 03ع قلم دتعط ععمءطسأ 2.4

0000 

 ايفادلل هاف ؟لعملوعم ممم 1[”[كاعم , لتع ع سصتغ 1*علععم معمققط )و ن4

 رمص 21زاةمتاموم, 1101ج 0 ”نفقم) هلم زم 11 اعاعد 1عطعملعء» ا![ةصتنو

 ةملزءطن ىركص 0عمعم د زدصعع» ؟؟هععا (.ط. 1*"ءقلعتكم ؟وص ةطص) 59163.
 1 ةئمعاععم تصل ةءطصسمعطعم 1"عملعم. 3) طفسففمعا] ءاعمةءامهسع آب, 0
 م. ةقق, ؟. 34 (ا1تد(ه090.). 5) ظهفةسصد., 00. م. 62. 6) هه هم 5.

 ةو ه.بخ. 8) 1عمملف 06و ة8[هءعممل. 1, 192 (1آطم طنقذس).
*19 3 
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 رز 1[هوامالسمسع 0هدن 2816م ْ

 177هلءطعم ةعغ لهم 8مطع لعع ظمطعمأ اع وعر ذقغ ههعوكوأةقر 8-8 م

 عمطع طعمة طعع ؟ءطلغ. 11م ععوعم 1 0عد نصق ؟انه1 00 عومقم أو هلق

 لعمعم 27ءز1ع ععوعطمز(غعص ؟نئلعم. 1. 516 طغعتسص 180ععط» 8 كمط“ ةطما 1.
 ندي م درا

 عبنلا حادق ى ةعلعم ممم 1آه»ه30 ط. ةعوذمسةذ) (11ةظ) 1
 6 18 هناا ةاورم سلا كل 1

 سرضو بقع نم ناملع هب عرف عبنلا حاذق ني رفصأو 20207١
 وال20 ءاصعد ععاطعس 0000 ةماعتلو 25 27 عممعا متع مص )و,

 هةر عأ 2عزعطعم "همر 0ع» ةءطصع ةمصع معطقغ قمع 81885 مست عمك“

 20 ةتعط 5008+ 0 قةتتعا 713065 2. هاتف طخوش 211م ععدوطست[ةءالو

 قطعت“ طخوشلا حلق (8. هانا وم در | قدس رس, 4. ]هع ظوتمت
 0 3 دهس

 ةردنسو أد 121611 208 0ءووود 52 ىرذ نم 5. بضنت , 0 سطل 9#

 ىقطصتر همهعط  [«ةرامع) ذم 18مم ر لاعمصسغ ذص كمعص ؟هفع (!'ةكذل) ؟هضا

 م1 ]عانس 214 701:
 م10 هر هر نومه م هد هي 52

 بضنتو عبن موقلا رن اذ

 وال ءمن 21ةءاطعم 1طصعص ادا“ وع تسل 0 هما“

 ىو 1طص 5داسصو 20101عع نماع» ءهلوزعععمم 8ةععم ر نماغعت» 1ةاماءنعتت 616 213
 ل 5و

 ؟ءعمواعاتءد ةذص0. 3. آم 8ظدسصم 0 006» بسيس“)
, 

 آه ىلا عع ءاصعم» طغعتودعت .25ءاععر جاه 0ةعصمعم 217116 (ءط ع0 8ةومم)

 عموعطست (غ عاد 179010 0 10١١ ىسوسنتغ ة1550 0هق هطععدءطصت(ةءدعر نذل“ 1١ طافتلم

 طءوؤلست دصغأع 11012, جانعط يلق ععموممأر طفجعازءاصعأ 591105 088 21 جذل ا
3 3 

 اعوؤ1 عمت ا6ه 5( ]ع ط ءاةقأ ةيضلا 00 دع حلق طاع 1م 7ءزءطعمت 5 ععممصتستعم
 1-52 52 هع رع 3 تا رص

 (مُهس هدم لعجج عبت نم سذق ةَبضقلا ) 0

 كابس 11611 سلع عرضت لدا 617170771901 2279 00 00 لملم

 ا) ومرت, طع. هت 111 و41 د, ظمقطتممع ؟. 4لاعدممم1. 2) ةحمطم 3) 35 ا

 مدعاط 06 18كعاقسدمع: هد زدصعوسس 11012, فلغب سيل روصتعاتك هاش“. 4) تس 016 1

 1طقمأو دم نمركمطعم.. 5) 1017.6 م.* ةا1غ. 13, 545 11ةلعوة 8 49, ٠0 توءطقم[اع

 طئاعع» لهصتغ ؟نواتءطعم 5 ءهعلعمز هس“ ل10. 7. 102 1. 6) 61. 2. هت. 0[0.'

 ,. 102. 7) 800.38, 8. 8) ظنما. م. 259. 9) ةعهصقف. 10) زذط. 8. بضق. ا/) ئان»
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 ةسنا ) عوودعأ: عيتلا طوخ ْئ هتابك رق 2) 0 ورع هع ىدنعلع هدف لعد

 : هوعق عيممطسلااهل ذم .ءاءطعسم آ"هل16 عر 16 طعتسص 8مععم (نك

 ِ 6 هودهام) ع 3) طلة روس هم جنف لع» 1818116 06و ةقاوو عمم

 ل 1881, طقةوذ هد ويتم نأ. مير مدنا ظموععم). اكاد ةواءطع» 21هزآ

 سله متات (ةمقتسمم معوعم ةعلمو» 8دسوم ءططقماء عتغ عععتطسغ“).

 1 012 ممتقدأع 707+ ةعتس. آلمح 0165 دم ة«معهطعمر (طقأ مقص ةةمعص

 11 ا الاتءاطغ ممتن طقعاعسز ءطغ هك 01هوع 11 ععصق ءطقكأر ةهص0 عضم

 9 مق طقأةه 068 لوم عت ةءاطعم لعص (؟ءىطقاغمتودددقمدأ عب لت ءاععم) 5ءطمكأو

 0 هد ه1 مغ, 510 0ع 21ءتام ءطوكأ نيَدَش«) ررق1211ع“ عمم عصصأ»

 0 ةس طقءلار 516 همم 8هععم, ععاتطسأا.

 1 ندب هع مزعل لعن 211 ذم [] ءطوعءأزمفأت صحصتتتل 4 كلل لعمد ظوعوم

 رفصأ :) ما. رفص") ,,معاط“ هلع“ 0 ررطرقاتس““ ععصفممأ. 1[! ةصص

 ]عزو 10) هد 21ءز1 عم ٌلكُط كمن ع“ ععطعوصعطكر هم 156 لوطغعا هطآ ةم

 اممم (ةوصقأ فرز هاد 0عماععم , تع ؟ءاءطع مسا ومددمع ةاتتعط 085 0863

 5 لباعم (عجمصقعطقأ طعءلغم [ءئاممتغئوم) ةمتءطغ. [0ءاعد ا مهسلا

 مط علل“ 1

 ّْ د هدا ءوع]وة[[ ردو [81عز1 طغعتوددغن مهعاح ةكلاقتأ عاق ب [نعل عطق ام

 38 جلا 6ع دق لمرص 0 مطعم ععوعطمتاغعمع 2؟ءلك) مان عطف 11: لوو

 اللا لمص ةطعع جمعط تع طقعزا ةطوعطحمم(. 101ءوعاطو 8؟لعمغصع طقأ

 | م 0 (- للعي نأ لبق مدقلا نوكي ام لوأ) 1مم هالعهتم 12)

 لم م كاعنعس ةزوصع نم0 ؟ءعةؤءطغ 0د"تصاغع» عم 21ءعنلأ هطمع 1" عل عصب

 5 متع ع طولس 1”[ءافوجتءا عوام هعطغ ج0.

 زعمت 85غةقتسس طماع قمع طول, . طع عع ةءطقلاب طهنوتاف لثع ذطسص

 ب243 4. 2) 06[2.م. 2176 8 7.1.510 نأ طوخ ذم ؟نعاوزعان ؟هد لع
 :ءا"ودعطأ: ى,516 مءاعبنأ ةزعطر 1 م لاصعع 2 قع 06و 8قصطقاتسق.““

 8, 999 ققيساوعم "نو. 4) 61. ع. 8سم. 124, 11. 5) < 3) ه. اة[هداتس
 10 61. 6) طلسم م." فم 10, 1 (قغ. 0طقاعك م.249). 7) ذط. هس خرز.
 مس لله. 7. 102. 8) 1كقسصتا م. 244, 6. 9) سدي. 2,15. 10) طلع. 6 م.

 46, 8. ا11) ©0طهاعل م. 8ؤقر ؟. 80. 12) طقس. 6 م. 1س. 40, 36 (51. م. 46, ٠)10
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 جاساعمدد مد ءص0لع 7207906. [آلءطعدع 1طع 8[ه88 186 ل1 ءطغو طعاعفصلتاو 9118861 لقمو 98

 متعا» هاذ ادعم عارذ طوس عود طقطوم همعققر ةمقماومم 6ةمطقت# كتوم قسوح

 لءعطصسمع ةءطمص عدد آكمدطعم ماعتا نوح 2161 عمصأ. 1آ0هعات 80066 ةثوط 1 ا

 11ن0ةدت 11 ةملتسوم 2) مع 8ععللعر دسم لع عم ةصاص ءطسعت قع, 0888 نقلت ه6

 ى لع جد لعن همنط ها الدمع ؟قطأاأوز هو طعاذةأ
-_- 

 رص سكن ال يمتعطغ ؟تاععطعغ هموط 2“
- 

 ومع لج ال ىصتعطأ مو ممعط ةزعط 0 «عطعمل.“ ا

 ]16 دم 1جموعم 21عز16 0ءطغعم ةزعط هقصسصاتعاط ذة الن. نسج 16 كم لودي 00

 طا[عزا“, سنع هع متعطغ ععاتعطا رتنلع. طهمعع 21ءزاع صن 10 ةملعض ةتممو هزه

 ١ دراطم». متفق 5. طقؤوتن ععاطعومعطأ 000 ه. فرشر 1ه عاوزءطوطصد 6 هد

 2و فراش ةزو. طمعا ة[غءطعص 0 : (مسألا)
 ءهغ -هد 5 منيع

 فراش فّخجتأ وهف ماول ٍراهظ بسكات هَشاو اًمهَس 0

 ياك 0ععطغ لعم 21عز] ىسمطل طتص هه طعتس

 طعن متع 0و[ عل عم 2) ععفعط سمات كاكا

 - زو اعممو 516 ؟هط] عملات عنة )و, بس

 آد وءط ةءطا]وصاعطعت؛ نه0 طقصعو هما ع
 «5ذ2 نا و

 160176 2: نام 0. 02. ةنايسح.

 اكلعزمعم 2ظلءلر سصتغ لعص لكمفطعم ةمتعاعم نمل ةءطتعقؤعم 1ةيعمعم 00 2
 © سو

 ]دنس سمك نص ةيظح ع ومص 0ع 21ءئل ةسعط اعز 5200 05
 70 < ّسود

 (ةمسام.)» آه 06:ةءوأاطعم 560 جانبا بانك (بآذك) - دم16 0ع نك -
 ل

 مابج“ : ب.اعنم ب هطقع [ةلعا» 01 هلع م. 84 معصم 0. 118), هطقع 1 -

 8 (ةوسط.)و طعفعطست  غعضر ةطعع هطصع 1"ءع0ع» تصل 85م6 (15.). 2+

 لكد هطعم دخل عد اقم ةءطمص جمع آتءالتسع زهد 21ءزارو هنلفص ةصععطقل ءءء ح

 از 124, 14. 2) 1["غلعرم ممم عي 05ه0ةععام. 3) 0. ط. 1ملعصسد تقص لو

 اعاد جوع 8ةزاغ لعدم 1"ءعلعرعم هم ةمعتسو50ءدع "ءةتطاعر 83 0 زممعتكم 1طعأا 0هلع

 هتمعم هم لعم 18 ةعاعم عع ةسولعععم ةزعط هضقءطلموو: 4) 15: ةاتطث م. 118: لعقوعم

 ممتامع جف '[طمص 156, هدصن لعم عع مما ءمعسم ؟؟هععا متعطغ هد 08ة0[ةهز هدام 1

 هنم0 102*1.: طتغ "هصلعدد آكهملر ممثغ لكعصص 016 لمواطعسن 038 85ءط1ءةةءت 1وصعسلا ا



 68 000 ةاربم ( 00 َّق ل طع01عمغع, م ةطسعمل طعام 8هععم

 5 1 ا (ةَحيِرط ْنقَس) ةدعععمملع مه"06. 1ص لتعوعس 550 نص
 هه

 >1 موعاط 4لوعسفتأ بيشخ 006م بوشختو هم سالما: ىممصض هت

 قطو اطووم» هج عء206ع عع ءاطأءأ (موَقم) 1و, 0عمط 7عطط ءا 8

 مح مح ممعط 1"علععم ةمل ةمتامع 00 طعاووو هد سلق 0 11 ءطح

 تع حق 1 مَحَأ اتم0 (ه. 61 ىربا ظكاصعم هتعطغ عمغ طعم

 اننا (ةيرب مناي ِ اط عج عت ءاطص عم ارح 7 قرأ ٌلبَج ن0 نه

 اع 11ه: قملعغ ةزعط طعأ [طد هز 306 5) ط11011ءط هدد 8مععم

 م ع (1ة511-) 7ع

 ه2 25 5 هن 2 يلا ت35: د م21 نك و ا تع ون ها

 (تدعد بغل نم نيمهسب هداوض تباصا نأ املف اتالق

 1 ينام عزع 023): 215 هزع ةءلم ودم طمتغأ 2561 21ءااعص ”هد

 عدم 1 (0. طب حدف طماعس ةدععز ؟ةقسأع م. 5: 3 نم

 .ش د ةسوعم) ععامواكعد طقاأمر "161 و16 جادت 111663487 ع15ة.“

 هناوأ هيلطتعلا لةرع ط[عئ1 ةعلمع ةتطصععم ط«تسعمف1هصعم. 1م 0ع 15عقععا

 ةالملا كدليل م عءعوطقاط, ىتع نزع ةدطغعمر 1[” نوع ل16 ةدتهطتةءطعم عله

 ام ا لف طمد 101غ ةقجوطتةءطعم :آدزءطغومع عامسصءانأ ءاط 2028 1'ع7“

 21عن1وءطقك عز 8عطتكم ط. ةللكمملمم 2<) ةدهأ: يمد ذمار هلق ه١ لع طعقأم

 112 ةعام (ءةلمعو مهععععب طلدممعءو) 1"1عت5ءاط طتغ ةسوص ]1[هووع»

 8( هيعمل طقففو.“ زم عسأ يبا 006" (س. 0 ل نص عع

 رءاددا حلم لتع !1ةنمنعع 860. طقاعم ةصعط رامز 000 كرش (1 عع

 ةماكع» ط[عزاز ه. ؟معطع» لعم ؟؟ نق عمص خنق ط. طقففت)ز ري (0ةمص

 ه6 ةؤئئطغ جممقعطقغ ؟مهد 0ع 5متاهع, - 2210 م10 0عع 5ءطقكأ ؟هح

 ا مانت“ مد 0 ععمس2أ2 21 5212 2 610م1 8عءط ظاح 2(

 6 ظاوح (جاّدفلآ ىظاوح“) 21. هطعم ليد 1 ا

 1 نان ط[مزإ ظمدتنت م. 54, 1. 2) ه4. م. 290, 7. 16. ظدلعلامتس 0ء* ©

 1, 96, 15. 4) 14. م. 290, 7. 16. 5) ذط. 92, 55 (اتسن 0طقاعل م. 244)-
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 0-1 رجذأ ريل ططق همن نصاعانعم 120 (لصا)ر 01ءاعع» طازة“

 ذم عم 18101.2) عمكلماعع ةمل1 ةمعط 3غ 5موعتعق ىربعَر 3١ لدعم كك

 ععطقاطا طقاطعس. 5 0

 ]نوزع 2611 وجع ةص 0ع 16ععا 9161611:65519  ععام "طمأن 5 01 1

 (مءوم. 011 لدتعم 0ءعوطقلا) ن0 ع ع متغ لعصص ظاتعاعءعم» 8 لالا د

 لدزءطغورعم .؟ءععاتءطعص. 1811 انس« ءءاطغ 10 1ص 0ع“ 110ه منان سماموو 5-7

 0ةقور ؟5عمص متهم ءاطعم 50 طءوءانته 8 عصعص 6 21 ةءطغعم عم موعد ا

 .٠ 1ةققعر ءأص طقسغ ةمامغءةطغعز 028 ظ؟متاطعأهم نأ 0 راقص عمل“, ؟ءاعطعق لمس ] ْ

 211401معو ععوعطاعم 10, طعمتعطغ ةزعط ؟1ءاصحعطتخ هان 8 ةفانرر أمم مهلف 6 نق

 ذم لع وو ءودم و. - قطعع هو عفط ةمعط طلءللعر 0عمعم ممن 116 عدع طعنا ذو ْ
 <52 و 58

 روع هاذ 036 1ملعم هس ل36 لهطعم رحصم ىسصتغ 01ءاعع» 8مقأ ؟ءقءطعم“ مإ
 ف 5 5

 قر لاما 5 عمصفسما 17 1

 1[”ومعم» روع لع ط[عا يمول 70. 1ص لع 10836 هد 1 000

 م10 جدع اماعاقسممع 0ع3 8 هل 0 رد رهو ءعانءال““ ععوووأرب 8 5-5 ل

 معامع» 6161 ءطصقموز عاعءتغ نصل "هصقعم 1*هدعم (هقر ادقسأو ه 8 ةاوننسأ ن نم) طعمة
3 1 1 

 امم تةموعادأ1 86 مه هن هطصع 0”1ةععر مومص 0ع طةا هامونام ريسم") ١

 ءزم 8مااطعغممر, 5 ءاءطوءو ةمصقأ 70د 8 لا 3 طبستفلاب# 8ع

 ةرقاططعل ؟0:اعمصح د ءن0عق 13

 آككذ» طقطوم هطعص عمموطوم, علم صحس أع قمع لعم ط[كاف ةيرمادأ

 آنس لذ 06 0م عام ممانأ عسر, 0ءاطغع مهم اطضت ةاتك لوح ا 1

 ا) دعحصتف. 2) م. 259. 3) آس لجويصاتف مانت: 115م 4 كندي 1
 'فةصخأ. 10, 1 (كك. 0طهأ. م. 249) 1طكوصت. 209, 9 د. 0.5 1100.9, 10. 5) 123 تان هدام

 ؟«0. ةسدعمل 7. 55. 6) هذا. هءم. 0.ر 8س4.101, 16. 7) 0طقلع# م.84. 8) آلا 10
8: 290.52 
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 نيب 0. ط, عمه0ءععتعطاوأ 5 هدنلفط 2 ة21““ ( أ. ءاهبص هن 801

 لص 0زءوورس 501جم ءقؤ طعتووو لع 2[عزا حداق ) - ما. حادقر
1 6 3 
 , ميداقا ب. زم 000 وو 1[1ءز1, عع ماعطا 46

 9 وه

 (1ةحأشا) 11
 ةيلغللا 0 0-3226 2 3 تالا هن ج63 يل

 م متنكل امهس متنك ولو ةفاشح متنكل أرمث متنك ولو

 0:  ىآلا هحص طع ]ندع عام قمار مقا خط عمنم هلنطغزو

 17 دص ذطع طقعتاو ىقموأب رقع زع عمعولم متع“

 ع 00 0ةمععطقلاوب 777 تقع عععاقأ أ عا“. ام عمد
 سدد و 3

 كا طعتوون فقملخت هلع عينص 5 000 0 211 عنرص“

 52 -  موعءط 01656 0موهانمرد 04و (الج

 1َخ 1 ان. 11) 7منرخلع 0هم ط1ون1 هموغ ؟ةالثع عاءءطصقمة1زعز طتغ طاتعاء-

 ةقتووع ؟هالوملمسع يتسلل تع اتم ؟اوعملعم (؟دسثلل) ؟ دعم سلخ

 همم معصم ءتاغئمم اة[دعاع ع5: 8ءزمذ 00ع» صتغأ 0عنص '1!'هعن سعف

 ةوعم لرتستعم عاعزءطسقموزع مهم ءةةممص0وع» هطقغعطعسر ؟ءنعات طع :

 نع

 0ءمغأغ هادم: ه) 5ءطققر يل. 27, 3: ى0ءوووم 5كطقكأ (حدق) 606

 5وعاآع706 5م166 8 2 ملمع.“ 6) طاءز1 هطصع 1”علعع هصل 5ماا2عو

 10 نصل 11 (مقعادطات 1 ”11علطت) رو 18, 27, ؟هءوسك لذع 5ماامع ععقاعنلكأ

 (مهاءاعتطو 23). كل آمودمأءا, ند. ةسئعتفا. 188, 6. 2) وسط. 3) 90, 3.
 . 14, 9 كك ©!1. 5) ةدسط. سم0 181منع., م. 8كمنصسع م. 23 د“ 18 0. 14

 نسسم ؟. 38. 7) ةهمط. و. فلخ.
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 -ِ هد اء هاك 2 8-2 همس همس تاس

 ديلا 0 ىونساو قدح 50 | نتيك وأ قاس ةكيبحك ا. من اذ

 5 دس 3 هدوم هموم 2 5-0

 6 ءعاقؤ وأ طمط* ذعط ذطصو 25

 آلم0 ه]و هرع [عمالع ودع نصل 0ع عاطقب

 انم0 عاتعط 04و 21ءوؤءرتو 1'هدعغ

 [نمو ىعمص كه من1154, لعص ة[هعلعع كصعف 183ءآضفر 00

 1١7 هعووط 1ءاط ةءلصع 5ءل(7

 3116 1"علععم عار لقهقذ هع عموم ةعامعت» ظوطس

 ال1 ءطغ م1عطر طاو ل ملغ ظاشأ

 12ه '1'طتورنع ]رعاتطو» 066ه ةدصعأ ةوطنم.“

 ]روع 21ءز1 ىلع ملأ هاطعل“ 6# مياس وف ,5١ كوست نع 3 سل

 0ع 8ظهوععموءطصع ][1ةععم. ]01 لكعتطو طعاسأ قوش 21 قاوفأ 3 8 كيد“ ظ

 ا وو 06م 211 هم 0ل1عوعرع 5(ءا1م اعاءطغع»» ةععانت ةءطعص مدفع 50 ا

 هع 05, 76 016 8 يح ع هت 0ع 711 داع ءاف مت اع 0ع ! :

 قوغلا)» مدتأ ةهأمع 5 ءاطصو (ةرطأ - ص فلآ عمجم ىلع فلك ةبقعلا 5 0

 (ّبَطأ) ]دز طءزلعم 1ملعص عدل 0 مقطصأع هوس ناوفلا ؛ )و. 6 50

 طف مسمع مط عسلعم 1طعتاف لع ]لكععطور عوتفءطعم لعمعم ةتع ةهومدقءطص# 1

 ةلقم 1ع يعط ومع فشمس لع 00عم١ 1ك نعمت قص 0 هن ناحرشت 0316و الهر ةؤعطغ ص اق

 نوع ءوص 4قهقؤةدصسقط؟), ىو 0ع» زا 0 نع لعص م 6 يس 1

 0 (ةيمر) طتصممءط لموععسل ععقعطتل لع 0

 ىو ةءطعتسعن مصحتغ لعم ا"اقعاطع هصل هددتن لع لكعءاو العض 2-3-2

 طوق 8كدممعو ظامعا) ؟صدتمءطعغ اننف همك لع» ةمتاعو ظفصل“

: 220 3 7 
 معطعاسن عد امن عموم لعص تان ةعلطب قفا 00 قوفأ طءلعدمغ رى للتو لكما

 0عو 21ءزاو هم 016 8ءطصع !ءععصك“ و نا 121158 02 قوق ععاؤومر عت 5

 ا) 1عقسنا م. 908, 8. 2) زاد. م. 298, © 81. 3) ذط. 4) آعدسفف. 5 ذاع
 6ز [خقستا م. 496, 12. 7) مهفت ئادسر, 58553 عمد اان. 0
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 ءةزءاطصعم , 0888 0316 5ءطمع ةذص 01 1م 060, 38 556

 هنآ 016 5ءطصع ععامعبإ 151. ظتمسع 0 4115010 أك 51 5

 هيهس ق ةوف 5 مهلا“ ) رع 1[1عوو ةعلممع ةءطصع 014 [[ك عطوه ةءاطعق

 معمم“, 0. طب نع !ءعنع لثع 5عطصق ذم 3 1ك عنان ع.

  هلمع» 1[ ممم اني 21611 طعاقوأ ضيِرف 3, هزم 211 دتغ هط-

 ]لكما ّق ةوفأز م اتا 06 500 016وهو 1*عطاع»و ؟وماععطسع ذم

 عوفاعناكأ ه0 ا أ سا (8. ههم)ز م 211, 0ءعووود

 ١ 1قأ طصل 3ع لمععاط ظعئاطنمع هوو ءزاععأ هلل عدرم“ 7

 01 ةمشم لت وعد ةسمداتدأنم عع 0عو 12 71وءطققعو ععطقةععص ءصللتعط لع

 11 رق نقرات مان ع ععوءاتقط, لمصتخ 0ع ©1علل همتعطغ هم ةءامعم ظفطس

 1 قسمان رىورنعت 016 طء8ع0ع- عم 2؟ءزاع لع ةعطصعا]ةؤئود تنصل 5ءلا-

 3 ]نعت موعط ماققوءم لثو همطع 6 عل عسأعم منع ممم ععاطملا  ععافعال و

 0 ل (ةسعط 7 لعوسصتف) و ما. 8 مآ. ما. نحف 1م 1ع

 17 هرخغ ممعات هم جوت ءوعط ةملععع ]1 تقع تلعاقسأ 0هدععاط هع (0 ءعععصع

 10 نضص0 ,,عا عز ءاط من51 0 ]زو هروؤو 860 ءاناسقع

 5 0 كي 016 همس عطخ ة "11 طع 0ع: سشيرم الو قه هل ام عل

 ا 2. ضارعم هطمع ["علعدت ((ةةمطقعل 1ص 1عمستاتق منغ لعصم

 ْ م طووعم 8مهقعم 01مم, 11 01 عر عع (ملتعطغ مصتغأ 0ع 5مل

 . هع د م نك ءةيدد 6 © - نك

 هوو هم 281 طيرم*), طرمأ هتم4 طرم, ما. طارم ه0ه» طارمأز ل6

 ١ لع 1ءامنوم 1"هعمم ةقملعغ ةتعط ذعأ ةآرعطقل ”) ذم كمعسص 51 قعر 30 ف

 هع طوفعط تواعم مععلعم ةدالن (1كؤسنا)

 فيددت 0 شيلا >* عنصم هيف سيلق ذاذقلا طرم

 معنا ةتق 0ع توطأ عم تصطع060عمععص , تع لعص هو اععلصع 1عم218غانل'

 7 قلعت اععذمم 1"علمم همه اعمتم آتصستمسلفعم دتغ لع ةعطمم طئاق“

 8 37 8. 2) 1[ذصنا م. 194, 18. 3) 1هةل.ه.ه. 0. 4) 1عمسهتق.
 1 ٠ 7 هسذ ةدمط. 5. 298. 6) © 1. ع. م4. 92, ةق. 7) ند يضرم انا

 .ه. لذق. 8) ة1عوصتم. 9) وسط. 8. طرم.
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 ر«زو يوؤورعع لعع 2[ تعق] هم عم 18غ لا 1م عد 1 ممم

 ظارملا ع ىقالاك ةلاوذ طاير ك داش لع ببن

 طاعي 5 ليف رك وفيَي

 ىلكاس آ10114[9 ةزاتعتأ هك 016 5ءطقأع ا 118 ءاذف 108, :

 © ا1هتءاط 1ءعئاعم هطمع 1"ع0عمر لعد 118 ءاععت طاقصاع 50 3ر ١

 طوع ؟دطغر 505210 مقسم ”ن1عغ: 1[, 8صتتقءطعر تانك 320 108!“ ١

 ©1ةتوطعم ةثمسر مذ طير, طقأ ةدفط لضات ب زو 77 ةءغعع ور ع َ .

 6ء2جءاةءاطصعم لعص 0 عم اعءعزمع 1" علععم ا 0 '

 1016 77606“ طع ةوأ شفيرب مآ شاَير : شاي 1 00د دقو مآ ٌقاكق») 558

 ' 3106غءمعطاتر 0ع كعم 8116]آع 0هع 0 ءا1ءطاعص طقمقع مدتغ اصعد 6 ا 1 1

 دسل 314 مدعوم صمع» قمسصقل/) 0ءووعم 1"علع» معصمستر طقغ ةنع 1"ع0ءنم 4 ١

 11 عغجمط عال نق 4 طعوس ). 116 8مصل1طنمع 063 86660ءم5 طعمعا ءطضعأ شار ش

 (سمع0. ]زر 5هجمد 0ع [[ةدنع ىلطقستؤ ؟هد ل طعس 0ع 7 ل . شاولا قطعا ْ ١

 مط قت 6 شيدر) كسا لعد (1ةحج11-) 7 لق
 ن --- م همم 3 ن سا ع 00

 ٠ ىرْبَي الو شيري نم ىلاوملا ريَخو ىتيرب ْنَق امْللَط ريح يشرف

 0عوووم 251 غ5 طاعته( ءط 210 عمدت هرخلعت 1865 شارو زوؤ طلوع ذسص

 ةعاتسل1 ءطعم كازمصع ععممصت دعم لعمم 0ع ]ن1 ءطغعت» 111 ةةقعطت: -

 لعرع طوواف ورع 15غ لعدن, ؟ءاعطع» ننغعو نصل هتعطغ 8868 همام.“

 0161 نطط عل عداأعمل هحتغ شار هند4 ّلَق (طهلعدتعغ ةدعط : 016 13م0عم 06 1ءل4 0

 ار ءوءطصعأ0عاق) و نق 110 شح 3), ]دز ءغهم ععاد»ومعطعم هقتع ةنعط اسك

 1ملعصدص هزع 01عو3و 0معءععةنلممس ط110116ط هام ةلص 18ءاءلةه1لمعم نم 1

 طيزس 56/760" ه» 121هن1 طعاقوأ 00 ةنق عع عد 0 عدصلع !ئءوعصلعم 8 :

 0ءعمغمصع اعوصص ةعءقءط] هددعم 25 ء0عمر ق5 016 1”ه0 دعم 07106161711 10 ٌّلِق ْ

 و1م ةءطمم هم ةطصأر 60106 70م اظزصت ععص 0 و0 هاكلقا.

 ]«روع ةءطتقغمو طقأأو ةةسعص 8601167 (ةيكت) طء1 ةزوءطو 1م ٠ ءاءطعص »

 ا) 1ك. 11, م. 101,4 ؟. س. 2) طمس. م.804, 3. 3) 2106.19, 8 .٠ نم 4( 1
 530, 11. 5) 0طقا ع2 5.224. 6) طقس. 318,627. 05 1100.10 0
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 8 ءطمعم جمع [تسحعتملدمع 063 21ءأ1و (ه0لعم 8هععصف) نكيلبلا

 1 طق ع.

 1 06 1[*علععم طعات عم ةزعط ععوةطصاتعا همك لمعت, 16 هدف لعصص طءذ

 ا 631 طقاطقع] 0ع5 كلت مقسم طعم »ععطغت ىآآكهق طق

 سصل كلغ قلعت ظمدوع درس لدنك ؟هجونف 2“ 0 صعتسغ 1و6 0مم 21ه

 20 يقع 016 تهطل ةسعط اطمتاو اعلوتمو» (طفتاو عقوق

 2 ؟”هملعص ماتا ٍرسد ىتمداقب اي مص 0ع عموعتأق مان

 ]وموو» 2/عز1 متع مذع» 1"هلععم (نأذأ و عمو عزا دس لكهصت5)و 06:

 ب لغي 1 211 3 قمقؤوصدسقعاط طعلتعمأا ةزعط“ 01عومق 710غ زم

 0 ا-) 7 موو2):
 ب هم 1

 َمطَس اَهك 22 عطاسش عبصلاو مولا ىف هل

 «ةلعوعم , دزع أم 2[ءز1 صمم »ة(ةعغر لعم 1ءعطغ طءوءطستموعأ (1 عم

 060 مم 11 كا م ءالعم 0ع ةطقعءانت قا.“ ش
6203-92 

 زج 2ةطا متع مصحسعدأع ممعاط ةطعمو ءطستغغوم 860ةدر 0عمص ربع ميس

 : .) زوؤ هم ماءأ1 متغ متعاعم 1"علعسم ((ةسط.).

 م 0 د هع

 . دن 0 يطق 06و تدعفأت : ىلعمم ةلسعسم لسهصععم ؟0ععاكر

 2) م. 242, 4. 193, 8 7. ٠ 3) 0طهاوم م. 224 (1[د7244.). 4) م. 7

 ىزعا ستغ 061 هلع ةطصاتءطعم 3غهقلعم (هسغععص لم تءعطعسد) ةهلطكو

 م. 1س 4, 21. 5) 6دسط. 6) م. 818, 6 37.
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 1 5 9. بك انشا 8 فاوشللا هل 0 5 ا ف ا

 نورملوععم 0طعمعلععم, لعموم (م. 6ةمط.) دم زعلعسم 13"1ععا هعطص ا

 101 عع ل زو طئصغعمعم 0 طعس[ علعجم, 0ةععص ؟تعع ةتس0. لصد كك دن

 81[1ه0وهئ 11 (عصلتسوم 237 م ءعلعم هع لاَسْنْلآ شيرلا لخاود (نيسك) 0-07 1

 يعم 1[ءلععم“ ععممسمأ. آس الكهف ةؤوطغ همعات ههق0نءاعالت ءان قلع 0

 بكانملا 10126م0عذ "6 6

 ]دزووع 0767 ملعب م ه0"7عم عع ةطصاتعاط 1نا 016 2؟ءزاع 9 0

 1و6 خص 1كقصتا (8. 5. 301), 016 25 عنو 1ص .ءتسعطط 186 المان ةنف 2 يمك

 (8. 294, 016 02164 طعت ]ان 1 (0«6. كددعس0) ؟.:66 هطل 1 هاهو 5

 18130621 !:غعمعععوعأ) قطعات يفسنا) ٠

 لحطألا عافللاك مداوقلا رشح ضهان قاوَخ اهل تلد فج

 13 هرم ام طا ةاأمحلعوم انماء[ علعمم :

 ٠ 17ه-دسد لددععس» [هععا طعتاق ؟ءمقعطنمو

 كانط 1 طعزا طعوءابكتسعغ همتغ اطتعفعم 0110 عتلب

 11716 عمون © عرووم0 ؟هطآ] ةصقتف عاطل .““

 1 ءلعرعم ا ىقرضعمر 75611 16 1 211 56119 1 86ه 1 0 5

 118 0 8ءوءاط دقق عمطعأنغ لع 1"هلععم انعققأر هم ستعمل ذطعو 1

 001 5 ص ا[كفسنا ”) ءمص ىف اوذل) 006 215 عنود (59/ عا توا اك 8

 1ك ن0 وم) هصوعوعطءم. 1"معع زؤ6 عع 2000 0ع 1*علعمداتعاوو طءاعمصم

 211 طءز1لعم 5 ءلاعس ممتأ 1["علععص طءعقعامأغز 036 هةمعصر 5 ءاعطع مهعط 5 01

 1( ةدتط. ان 1 20 102:-:10:-59) ة هج 4) 14 14
 5ر م. 42, 4. ' ظ 3



208 

 , 0316 جملعمعمر ؟عالعطع ههعط آمصعم !1عععصر ةلتل ]قص عواطز تقال
0 

 ا 0 0 6205و م

 ى رهظ مآ. ناوهظ *) د20 راهظ ((4ةطتطن فرش 2), 014 16[ 2[ةهنعد نطب 5

 - تادع ةندذأمأد 0 ع 0ع 2116 0؟علت دنع دهس ةزعط 06)' هيو داب 01

 5311 وطعم ةوعافع مقص: يانطبب شرت 8 َ .رارهظب كيهس شر وعد

 لعزموم 21عئ1 متع ةمفدعمعم حصل متعطغ سصتغ ةصصعسعم 1"علعم !!؛ لعقو

 ١ ىولعم كحصم ةم ةمعلمقم 04م ععمءلطأب 0قهقد 5ع ذممعع 5ءئغع لع ممم

 م 8قءاععم ورع جملعمعم ةتعط هس الكو 01و 0 ل لدف 8ءواع عود

 7 مللت عم ععمععاطغم ["ه0لع» طلعو ماو 5١ نمل هذ 5 ساق ة501نطعص

 / م ز. ارزع [*علععم ىمسضلعم 2+ ءةممس 0ع ععااتعأر 0. طن متعطغ آض مقدئةلا ءاعم

 لعصر, ةمملعرم هم زم عم 2111 هةمععقءامأر 0388 مع 155

 وع 1 طعرضلمر:ةعط0هوذز 0ءووطقلام ؟ءىلعم ةزع زد ]01مم 0عدع [1130-

 ٍ م ومد ععموم ما. ع 1088 1 عطس تك علعسمنعأن دوعط عدد [عةسصق:

 م6 ء نم رم ا

 ةعضب مهسلا ىلع شيولا تفل ,,016 160ه متءطغ
 3 ا لب مئالتم َرْيَغ

 ةماوممءءطعملع 57 كوع زم لعدم 1”1كآ قمقعامعس , 0 7716 و 0

 6 مز ا ا ةماا بافلا)ب ل بغل 19) 00 بيلا 2

 212  ةوردوم ةدعأ ممم ةتعط ةعاطومت (1[ةن11)

 و 5-5 ن ءا يم ---

 ا” 113 نم ىشير ناك 8 اوجاع ِموَقْلا نم ىمأ تدىلو امو

 ىلا كمع 8[ناغع, 01غ ععطقت معصم 5ءطخقةعطاتمعب هتعطغب

 1[ءزروع 1"علعر» زوأ متعطغ تصصاتلتتر 156 ؟همد 5ءطخط هلع 1.“

 دورت مكماعع طقففع 1'جدططدتد ةوددص ةمعص 8ت0عد ع بغل شير 86-

 1 - لا [مةمدطقلا ؟ععط عود ذم بغلب شير 100 ةين 0 ىلا8-

 مدع هلو 8ءموصعم معقم اك همام هطصع مقطعخع 8ءجءاءطسمم ع.

 ةاملغ لعل ةدعأ ىالعدس تأ نك ذم مع 17 «8هع: (1[هدمدسا)

 1١ 8مه4. 124, 18 0طقلءك م. 224 كك ةوعرتر هطص هه. 11, 818 سه. 874. 2) "هنف
 5 قت ا. طقؤدت» (هاعم كاتأ). 3) 5وعرب 3. 2ث. 0. ن8 ((مسط. 4) [عقصتا م.
 9,4. 5)-2). 6) طلو.ل6 م.آ1ستخ 51,6 (51.م.35, 12). 7) 124,18. 8) »هوت.
 ,1ءادع ذصص 1ععتعمم لمع ©ءويعصاطعتا هس. 9) ةدمط.م. 1ةعقع. 10) 21ءوواطعم.
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 مساع سم د -

 ,,آض مغ] ءطصأ هتعطغ دهغنط 1 1ع 7” هرم“
8 3 

 بيغل ةأءطغ ذم لعد و

 ١ ا نكت تلكم قمل 1 ©"

 ل ا ا املا رصأ1أ ةعاممت" عطر 5112 عوام عوضا 0

 17عملم ماعم 811 طغق لدعم, )م0606 1"هلمع طفتا 3.4

91100 

 ان00 هص ءةمهم 0ع طقكعمسر طعتوذأ 0ة» 211 مُهصقم ةاد لم ةتاد هم

 ممهدصنمم هشيرو و ف 4 01 ١

 يانا" 8ع1 طصتغ 1ةدعطغعمبم "18.4 2-0

 ]نزو 1علعرعم 0ع او 5 وقم 22 ب هنو 0 عمارسم لأ 1

 مءاخسعتأ مج ع 0 0 00 35) -, وم لهم 1 ماما

 ع
 ا ليم م١ ب مم 1سم س0 لدم م. ةعاب لق ه

 ةيوسنلاو ريوختلا وك هفيركو شيرلا فارطأ عمق 016 ظهفهم 005 7
 00 هزع مصص0ل تصل عاءلءطسصقموزو ةءطصء1لعم“ - هلع رشح

 ١ 55 10 روش (ةاعك1. ط[عأ1م9), ءةطعمعم روشكت) آس آكةصنا اطعلوم6

 016 1[علعرعحت ةءاعس عاعاعط رئاظت ان0 2 لءوطقلا مى عزل 016 21ه هه 01

 ١ ذطع 2161 همة ءطغمم : مهسلل قضللا هال هطصع مد 06ه 8وطص ةطغتوس تعط

 126/651101 5؟1لعط 016 1"علععطص جم إ-8 ةماك هلع 16 11 ةهطعمر 0

 م1 اطمن ع 00 010117 ت1 م 1لحوسة), ؟عاعطعر ايو 4

 30861 2201, جر اك ا 3 0

 1ص 82ه لعد 5616و 70 016 12٠5عءواتعومع 5[ةغأ آه, 8 0هق 7
 كنا

 1ةطععم ؟ءةتمعءطت ءلعم عع ووو ةءعلصزر وقح وو11 لعدم للطعن انك :

 از 8ادعط .قعصد لكمسصاتق طقانعم فل 120 باَغعل ممعاط 016 560 عمم: ريما

 ملعطغ عمن عممءطمتاماع» طاع1.4 2) 84. ©1.م. اة, 10. 3) 314[2., ظعافق“. م. 108:

 4) 6ةسط. رف. 5) 0طهاو# م. 224. )6  ةط. همسه 11194.98, 48. 7) 5340. 90 923

 ةروشح“ 10. 14, 2: 92, ةؤو ذم 0هم 61. لعل. لمعءط ةذنقم. 8) اكةسمنا 5-0 '

 9) 61.23 0ع 56ءا1ع.
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 طلو دمع النغم مءطعم1) طاح لعموءاطعص طءععءاءطصعم, عمد 6

 اطامقق هدوم طهماتوغ ةند0*),

 امل طفسرمءطءةةوصلغطعت] 0عو 21ءزاو ذو: 036 كمن لضَت ل هزم

 ( 16قهجت, ةطوع هطصم 50006 ٌباَجْلم -_-

 ١ طولتعمكو ةزءط دع 11و61 دمع 06د 2118من اه كم 1"هدم (نارغ),

 طف 03ءوولطوص عوقعطسست علمهم مصعلعم. 1مد آتحمس 0ع 11005ةن11[ةد

 لمعت 8م ا6 ماتطسعم0ا ععووقأ : ىحص 0ع 016 1"هععد هتعطا هطعععات عد

 0-1 هانصع قد 316وو 0وطعأ ذطعع آنمعو ؟ قص ءاأعر ه5 3

 ه عمرقات عم 1"هرعمم ءماقمدهعط , ممأتغ سعف آلله راع ةءطقم عمات م ععم

 4 102 نك لق 3/6117 ةمطعءاحم عار 50 طماتق5 عدت عقاوطق 1اندن ععكلتووو 2؟ءتلع

 ١ 6 عاعتءع 111ةءاطصطعب عع طعالعم 181ةءدقم اء 2565064 7010عص

 0 مذ نع لذ 8 هاذ رنه غن لعدم هو 156 هس طصعم ؟هد كنان ءأمانص عع 0ع

 5 016 58606, تع هع قنف0ت 0ك عرف حداق طوو ولقغ,ر هاعط“ دن

 1 ه هتاعاقمأ ستعلن ةقئارط فك ةقسافس ثَحِب دع ىصخلأب كح يطأ 16

  طثو لوم ]دسم .ط. تع 1راصتعمر منوم طعم مع وغعم.“ آد [ءطت عوض

 ١ ةدعط 216ز1ةمتاموم مف ءمعسص 5غةط] ععوعطعم طقطعمت

 ْ 6 0مل 062 21ءز1ومتاععم ة-خ 76و ءاطتعلعصت

 ا مآ. 8 ةرويوع 07618611106 1 1ءتلعمتاععم , 110. 61. م. 15, 3 هضلكلقتا:

 ثلث هل ىذلا لصنلا. 1من نالعوتو ”) اعودصغع قعدصقعط ذو 8ةعلكم

 5668 011 لعد 5 00 ["1ةعاع (حفص) 0مم 216ئ1ةم1626 ؟هدنعاعت طعم

 بق 0 باهر ةزمم 0ةمصع 7) ةمتامعر لثع همتءطا 0ع 5ءغعص طقت”)و

 :ء 243 ١ 7711 1115 7/70 0عءم]ععط مماتق قع. 3116 صمت“ هم عمامرظ ماعم 51626 19 81*عو

 او همن ماما 016 ن6 طق مط مب 016 0ع وا هوو هج (9, 10) 8
 كه هذ

 دأ - ه8 لءووود عمصأ - موعان 06 811 ق1 ٌنيدَح ٌكيِفَخ 11 ءطغ

 1]6هؤووت' د 1كموءعر ءطض هتب 2) ةعفصةف. 3) 1غط. 4) 8[ه4. م. 266, 4
 طنو ةوللو 1مداعأ ؟ه115ةص01ع : ال11 ةاددلعع»“ (ديدش 00م ععز806ه138-
 م كيدس) 8مز1ئءر جرح 0ع 016 1"هرسدصح متعطأ هطعععات اعط 1ةؤ, 0عنعص 5ءطقأأ

 4 00 0 هماعلقأ 0 3 : 1 اةزانف ل 1
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 320 ةءطقتسأ طقه عم مت "غر, 0عمص ذم 0عرع 610وؤو عمو هع 5غ 1 '

 210186 200 دعت" مح عمووعار 08 10غ طعجعاعطمع ءكضع 0 غيط (,
 سةر

 1161 عزم لس طع ع0 (ضماق), عاعزءطصتةقوز عع نصل ءطعضشع ( وقسم لدتعم), 4

 اعمما عما" ءاعر ؟دص0ع نصل عاوكأو كفي بيعت 3 1 ” 1

 8. 271011 071496 5 مئاهع. 1016 وع 1 يتخلل 1م 0ءدع كوسة هثغ قاقناممم

 (موعاط 0 (©1هققع) لعن 28ةصعع هاوحلا مءمعازءطعم. الدوق ماه همج1161 00 7 1 ش

 1طعئاعر ممص قعصعم عم ستغغاعتع ةصمدسةعأعب ةطصعمل ف ا ا 1

 01 2011 6]عق [310

 سه د نبه ) '

 ىرك 01عوو خنت طعجتعطا ةزعط ؟؟6هط1 0ءدع ةاتق0هعاع نيتيلكلا يطال ا 0

 ١ 56106 لاتوتعم ؟هط] ععطقمسس همن 8 ةدععص“ 0. طن دصصتا ةؤويتاع عم 1ةلععتت هض 2 1

 كومدالتبعم ةرئاسع. كم لوم 11دقممتا هدوامدوو وتم نايل تطلقت طلع

 8611م 0ع هومز 81111 لعد 1[ 1قلفمأ 26و ل36 طاصغو» ةطد عمصتماعطا ومو هلو :

 دم تطعم طئمتوعوم همقع. © 1ءأوطو 0هسفؤسعاتمم ةءامغ لثع ةصلع»ع 0016 8-

 ععطومع 18ءطعاقتننمع ؟01ةاتك بنا 5 باث د نس للصنلا انَِط 01 2-7

 لكدصغوم 0عءم 2؟ءئاممتاعع ؟هم 01عمع» همل لزعمأ» 5ءةغن.“ اآنس0 ةسعط قمت مستو :

 فس عوالم : راك 38 تان" 9 نم آاماعوم 0 1هئاومتامو ذقاك ةءطعتمغ 5-6 1

 20 غلطت 2. 106 فيغَش هل هد 0و8 110[1ةةيئ11غعمق[ءا1 عر اعط عت“ 27

 لعرع (©1هووهز56 جهمق0ءاعات نط ةدعغر 56ه0ءعداغءأ: يذم لةصصر 0883 نقط 1م 58

 اوصصر 28 0دطتمسغو» اةؤر“ طعمتعطغ ةزعط هك 016 5مالععز ل16 5م ةءلطو4 5

 0ةسصصر 1هقغ 01: ءطق1 ءاطغأ 8. : ظ

 4. الو ؟هملعم 211ه متامعتج 17041 761011616110611 70 للهم هدفنا ١

 00 ععمدسما) يقطمأل) , لتع ةماكولع» عمصق ةادعصوم ععقام]اةأ قمل نفات

 016 ةوعاعم طعومءمءطعمعم , ه0ع» همعط ذم زمعيعمل قمع طتمقت هلأ ؟هد لدم
0 
 0 ]دوو 1116ءاوغ8ةعاع متسل همقسلتعط ذص عع ©1ههنع4 صنع مو اعاعثم 1 1

 53” (يدج) نر
 هنم د

 طقسقع ةزص0 016 ؟ هعاتمس لسد ععات ربعلا كيدش رىراط1 5181:1 ءلع ةرتامو 3“ نسمه

 ار طمس. م. 355, 6. . 2) س4. م. 71, 1 هسا ظ:اعاةصتصسع 1. 8 2 0 0
 11 3. 4) ذط. 61. 2.4. 5) 5م 194, 121186, 16. 8
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 32 1و6 تمم 5؟ءئاومتامع , 0عععد 211116 ط1 151. )1  تت 2 تاَذ

 ْ 3 نمقر 016قع]طع هس هنغعص1ةدعمصأع ؟0:2866ا1 عمر 80 0388 ةأغ ةزعط

 م طن عز[ عم دمتم ذه قمع 11 ععجز ةدعرسم هقدعم ممعط هطفص هه0 اتتاعات

 2 238 ؟10هع ةؤئوطغ ةصعط ةوصع]ع0وءطتقءط ؟هصص 211 متع ةماءطع

 0 0 771161 ١
4 22 - 

 هم“ ماو

 0 (ءأر لعم ىلتة501تعآك ف أرغ 3 1 06 ا 102131, 0385و طقوضط عز

 ١ [720هممء1 مث ام 2 0ءةصاععم 15غ, ةمم1ءطغ ه) 016 8260ءعدمغتصمع 06و 1 ناو

 رم 1! ةعطتسل سمع طمتغ لعد 0--- 1["هرنصتر, - 016 6 ا

 6و

 9 م. هم. ةىالس ,,ءانع لعدد 1آ2هرص لع طواصمم ةطصاتءطع 21ز1وم11426““ب

 126, لكم ةماقءط] ءلعم هطصع طعت؟م 2 ععم لعد 11166158 ءلاع دهعط ؟هدتط ان

 10 قة ة هم دم هنموعأفطعأا#.  ؟1611عزئطغ مسمع تسع 60 ماةءطع 86-

 مسمع 1ع ل16 20 2 هموقطماأف 5م عدةتأ

 ا 01عوود 2؟ءااقماامعم ءعقءطةلصمعم 016 0ع ععاطعأ1غعص دملتغ طعا"اوا-

 ا 1116ءاه 63 ءاع حصص ععكقطتا] ءطوؤءوصر ةصقو 1 ءدتط ةزعر ءاسصتقا أ 86011861

 هتمطغ 160م جستق 0ع 11 نصلع طغضومس 21 ءطعم 11685

 1 016 26/6ق11 و9019 0هر» 2 1/ءةاورتأ عم ةماطعادط عغر هم هدع ق16 طمقغ طع“

 3 ةلكمو 1نمتو 18م4. 124, 19. 2) ذط. 99, 62. 3) ذط. 1071, 16. 4) دان.
 5) ةم0عمع 8:لءاقسمع: طاعتمسع» 21ءالر عع اسنف اعأ هك
90# : 
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 7 0 8 خامس هد ٠ تاج (- لصنلا خنس) م. ةَقرَحَأ مويسفاتممب هلو

 زم قوم ةءطقأأ كموولتعك (بك 6 ىلع 1. طع 56116 163 5ءطقأأن ( 8 ةيموط),

 عبو 0316و 0ع 511"1 212, طقعقو طع ما. ظاعرأ لوم طقونا لوما دويومانعم

 ظعر ه0 عد حدق (.. ى). طوصتغ 016 5مزاجو دذص ةطععتص طآمعءات# هدفت, '

 م16هعذع مددت 816 ععععت  لعم 1210500عةعم جان 5غ605ةعءال (عدر) - 86 سدموعاط ل16

 18امك ات عانس ع اعورط هو ؟هد:, 0358 016 5ماامعر ؟ءمص 0 21ءنا آمثؤ 7211 عماج اوه 5

 طقفشفعو ذص 016 ؟[؟هنموامغأل16 0عو 5ءطققأوو ع (مهسلا عفت ) 000
 ند

 098 2017 ةزعط دواخل هاد ةماعاطع» 21611 م6 عشر ه0, معصط 016 /

 ةماامع طعتضوتقفقعأو عيد 2 ععمومسمأ. 18طءصقم اآعممصغو ةهق ععوءطعطعم , 0835 0 ا

 21611 هم 06 5ؤءالعر 10 016 5متامعمتك 7261 كمعوقعصاعأ هجن, 267861 ( 1

 816 ظعرو 110100 ظعر)ز 1ص 01ةوودص 1دل1م طقعوو 06 زا ظعر 00. ظيعر” !

 2غءز1مع سصتغ امو 000 مءاجلعم 7ه10مم ذم 1[ ةءطعت“ ا 20 د

 طتعوووم دم 1 ووو 8تسمتءطغ) سك (ن(. ةدط 1[ ععطع) ماع ساكنا" رو 8من :

 جواعطسدمسع , 016 مصعغومطم»تفعاط  هسعط ةصعلاعم هسا هصخئتعطا ععص 8[ةصصعتال 3 5

 01 را 0
0 

 1[ مصمم 01:06م لتع 5ماغدءعر لمطصاغ 516 ؟ءواقزامعر طمتغ ءاصعا“ قع عات, طع
 مم هس ديد

 عماله مام 5 ءاططع هو ' (يبقعلاو نيز ق7, ىوانطق ةتققعتت 0ع ةنيفط

 80 ا (نقح يقع , ةبقع') 0 016 عم 21هزا ةللعتم 0 3

 6 ةخفصر فاضر هر ”) 0 ةماظك9) طقأ. طلع ةائا1ور رجم تع ةءطصع و

 ا) 854. 9, 10 18, 27: 1كقصنا م. 242, 2 ن.4. 2) ةكفصنل م. 28, تنل 3) 198 '
 هرافالسمم 5م عطتك اعلن أك طظعر. 4) 1عدصو. 5) 1ك14ط 11, 5و (؟8 هد 3

 قكلطستمت هر < ظدمدس., ق00., 71, 1: 830.74, 1. 6) آعقستا م. 142, 10. 7) 110. '
 .29, 2. -8) طحت "نست 2 ه0. ةدمعت0 7. 8. 9) زو 0طقجةستم 50ص خقرام (هط-

 ةعاتسصتعع) ععدقممأ ههعط لعطص ى تقدمت عات 0653 2همطعفعا : نيدلا نم نوشرم ع

 ةيمرلا نم مهسلا قرم امك ,ىوزو ؟ه116م مهد 06 8ءاتنوتدص ةطر 1ع عت 21ذا
 ةتق لعد عمم معمم 0 ءععمفأحس0ع دم 06» هداوفذوءموعقءامأوم 5ع 16067 ١
 طعم مملسمصموأر“ 1كفست]' م. ةدقر 18 كم سصنغ 0هرص 7دمدامع: 185 عه عطغعأ ذو

 ةهمزغمء دس ةص0عمغ 1[1ءطغوز 15 طوموعطغقو6 1 طمس عمت كفل غد عةطصفم

 (فاصر) دمه ةس0عمغ عاوزءطقدلا5 2[ءطغنز لح جوزك ءامغ لم قعمص ةص عع لكعتتطو '

 ب ننجح 016 25611ءاذهعطغ عهد طعدغع هد ؟ةنوطقءطقتات] 1 ءطعت. 10) نالت 86 3

 عدكم ع 8. هنآ[ 50ععص
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 0 0 نفل 41 نط ص208 7 ىم1نطعر 5716 0ع ةطغ-

 ء 1طعذا 2 ركص) 06م طقه ّيضَنا) 0 وضن طاعقور ؟ءاءاطعو 17ه

 : عم“ ةائوطغر 2. 8. طه ' خللعمعسو بلعللا ْيسْنلج 0

 : صا و» ةعطصم ؟ءقا عماد نص 0 عمع كي رو م03 ىضت

 ةلممع 8مزمو) متع دس اآكةستا 5) دل1 ععس أمت ُفَ (016 11قةعطع) نأ

 0  هأوع ىلا 701 8 يعم - 170هغةهم ة]15 زرعمع 5غءال1ع

 - بقعم نمو ر د ىتمداقب 8 د هنتر ياعات طقطع ةطص صتغ 251 0عءص-

 ممم 6 زورق همل معا ةماعلا انااق هك 8مز126 ؟ةتوءطعم“. 101

 616 063 آند ملعصو طعدعت ءطصعأ فصر 14 ن. 11, هقعاط عد [[كةستق

 َنَرَع ء ( مهسلأ فصر)» :
 ١+ 6[2ئ]ومزامعم ملعمر رىذع جسق لع 8ءلعمغصسع عد ةسعاط مس 21117)

00 
 :ااعرد عيقو (ةعمأاتقر 0016 62181118[36) 120 1مصست تالعهتف ؟) ةزعا ةدئ-

20 

56 422 

 16 تار دال ا فكي ولج 0 ا ا أدص هبذ).

 : 0 1. 56856 حلق (0ءووعم اج عم6ةعاع وتم 7)

 هز 0ء» اء[ ءلعباع 'ل'اطعتا

 ن) 015 جانا 111446 وقح

 8) اناهوو هطعم طظاخ

 (ةةسط. 2) 11.6 م. ةللع. 1, 37. 3) م. 242, 4. 4) كنف (ةةسط. كاتو

 و 8. 290, 5) '4خماوبو كأ. [كفستا م. 686, 8. 6) طل 6 م. آس 29,6 (5]هصع
 6,4 همه 38, 4 يلعم بن هسك ةولمعس 85ءطاعت و غعتم قمم ععموطات ءم طقفأف

 ©. 7) [عدضصفف. 8) ةعقستا م. 242, 8. 9) اط. م. 496, 12.



 3 مز 0 3

 00 ز لع سطو م0م"6 طعنا (هذص طلدتغاعا لع 2ةءئاو) ةرفأر
 هر 2هتوءطعم كعم 1"علععم نصل لع 1كععطو (ةمهقغ: 6(11[8) رص

 8) ذو 1؟هملو قوف :
 < نو

 ا) آرمعط 13 لذع 5مز12ءمر 261 ظعر

 0) 8غءا116 06م نس عع دم 0ةمعص 5ءاقو ىضن
- 

 9. ةمااعم لصت7)

 هز 5مم طك 112 خنس (تارح)

 6) 016 طءزلعم 5ءزغعص 0ع 0 راكع

 هر 016 [كومأغف 06 5م ةرطع
 كن

0( 5 0 

 0) 86وعاءز1 ندع 061 6

 و اعين ذم لع ةكلوذضدمع 06 5ةدعطعر 0885 16 01 طع وعم 18ةوعطصةتادسع

 ةزعط طلع ؟ه»معطسات ءط طممتغ لعد 2 1ءئا1مم1 ده, هه) هم ؟ءععسص اطععت» 8ءوءطقأعمطعت؟

 00عم 1طععع ؟؟1ءلعسمع, عقعطقل 0 عأ دص0ل لهطع» ةلتصع ظعتطع ؟هد 8 مز[ ط ع عم

 طعقس عكر 016 دصص (3تص0ع طاتت' 201 01636 ظووتع معامل. 13ه عومواطتءط

 هو ؟1عا1هعطر 0885 ةماعطع 18مزغطعأك لقصص ةهعاط لعد 211 011طقاتمأ طوع ماع

 كك :

 آلآ1و 246115م2(1ءص ععاطفص» عم 101ءطغواط تا دلل تلا وا

 قةصاوفو. 51ج هتممععم هذه هص 0316 12هعمعد» 0ء5 8ةدزذل- هوعع 11:1عطقتقاوا- ١

 ءةسوتم مط عف2) لايسلا كوست اهتابظ 0 ) .. 1م 81هعو ةنةءطعاسعات ةطصعم '

 716 ءامع هامه عمم 016 فوط ع ؟ءدنوا هةءاطعم ءاسع 5ةعطعر 0عاثعص ةمطق فلانه ْ

 زعمت 516 ةعطت10ءعم ى؟مالاعمر ممتغ لعصص 1*عدعتعر 120عاح 1 1من نطق عاع تو صلع

 مى ماءطع» هلصعرضموزام لعدم 2؟هز1 0مطتسألت عوار ة2061ءائةءز55 038 1"عادعال يلمس

 ج11006ء, 0مم ؟ةنعاوتءطتص عومدصلكت طئ106غ. 116غ ةءطقعأع 0ع طا متلةمتاسم ذه“

 متعطغ ععتم عع هلذ 0+ 06 آرمممعمعمتاموص ؟), ةمعمتعلا لمع 2قتتطت ةفعءطعم ؟), هس
3 

 ا( ٍ هم0 داق. 2) "نانو 0ع امس عفاف, ة. آكل. 11, 88, 8 7.0. 3) 11ه

 107, 20. 4) 3156. م. 298, ؟. 88 هك. 61. 5) سه. 80, 7. 6) اكفنا ص. 49, هل
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 مص لعم ةطممم لع ةةلع قطو هقعمت). طنع ةءطمء0ءمث) عاعتوطعم

 ١ 7 000000 د20 ك5ءطخب هر 0-5 ]كمطا مر, لعصت 1” ةاتعات

 ب ا [عمهطاو“, [ط٠م 15 د معطل 6 البلا قرأ ل16 6

 06و ]1 يسمو 08 ةعطت سا ا“

 00 رس 00 ةزعاط ه1 ععملعو ؟؟ةرئوع 1 21ءئاقم1126 :

 ١ 1 هبووم ط[ادمت هع ماا 1: ركظم 15-60 1في هود
 «ءؤرن مس نا د

 ةص 0ع 8ن0ةهتاناغص ؟) ؟وصص 21عز1 ةعاطو» ععط». 2. لوغم. 3 مصل

 2 0 (ةسط.) 2161 ستغ اةمعع» 5متامعي 8هسصتغ 0ع 0 1م لعص

 نعوم 5غءااعم ةطوعهتسمفةسسصغ"), (م. 1[1.) اهمعع 5مئامع. 4. سقشم 5

 نم, مجمل لمن ناعا. '[!ةهكقا.: 1ةمععر هتعطغ طعءاذع 5متامعز مهعط (4ةسط

 ١ نص0 مع طرأ 8مزامعز ءاعموم 11متم., 5 ءاءعطع» 016م 8ع عمم

 هنأ لعم ط4عنأ] دصتغ ةماعطو» 5ملاعع جصقلعطصا“ طص لع ةمقععااتطتعم

 1 1-) 37 ةهرنزع 561 عا (6ةمسطقعت مسع لتع آرقمسععت

 2 و

 باراك اهصقاشم ماهس

 يط[هناور 0عهنعم 5متامعم اعيممعم طرمصقعم عاذعط ءن“

 هر ذم 11304. 107, 16, ىو دنا عمقووونعم» [] ءامنمءتطصسع حامرلاك

 1من دصتغ ةنلمحسصغ ةدعات 0ع ههعطق6غءطعملع © ءطعومعط”) ةطععءتس :

 (عةسنا)
 3و هدفا 22 ص نو ِِ ه ع ءد

 . يآهط 28 م لمع 5مزتامع, 016 3م 0 مدع لعصص صوم عا

 25 0 17ةاكعطعم ممم 181هطقلقا ؟ةمومطبو ذم قعتمعم 18ةصعط.“

 طول. 6 م. ]سد. 52, 29 (ةلفسعم م. 21, 142.١ 2) 8سم. 124, 12. 3) آصتن“

 26) م. 1. 42 8[1كسو. 108, 9. 5) ةوعرت, نطس هت 11, م. 141, 4 388 2106 663
 »م. قطن لس تا طغت هليل عطق ظل. 1هنةل., ةدسط., متم. 6) سي

 03 مز6 روشح“ مطمصلعم. 7) فس. 284, 6 646, 11 ه ©].ر 8ه0. 124,
 18130. 61. م. 285, هاغ. (هطصع 1كدكءاقسممع). 9) همط. و. اشح
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 ظزمع 6611+ 2؟ءئاممتغتع 156 همهعءاط 0ع عع ةطصات عطعم وسفن م 2) 0 (

 1 لباعم, ةسعط صح 9 تكاناك 0 12 عمارة سعطت*). ]ص ركفستل 9

 وتدل عدصع جادو ءاعطعسل فيفَخ 0 1هنءاغو» طامنا“ هساعلقسأب مقلم لل

 اطعرندس عمم هععد ع صاد 7ةقغم116 (14,4) هانت يم عيت ةلبعم نجلا 35 -هتمع

 1161 أك طعءزاو» 5متامع طءدءلعطصعمس ةوهقأ فيج مآ ف ا) سو "18 ةلئطأ ا ْ

 20 نا ب 06ووعم 1 ءطغ عاععز6 اص ][كهسصاتق طغت ه11ءلغ 10 هذ حطم .
- 

 025 71 هد جدتك اسم ؟همروسوعءطقإ دمع طمتأ فيك ح هل ل
 5 2 0 5-2 1 2ك

 12/106 عادم أر متعطغ ططعتنع 5متغعو ١) طولعمنع6 ههعط 5 ةلئطت ةيرس هضم

 ور 1همؤوععو 510 لعلمعاط ؟هد لعد طع10عص [.هدعت ءموةرط د 1م 0ع قسم -

 70مم رىراعا ءاص عمر اعادت" عوام 121611“ عوج هدم عت.
 هوي نه

 كنك 016 5707/6 عد 0000 ا ةزوا 253م خيعرد 3 ع 7

 لعد طوصععت» 0نععططةطنععم0“ فيلخأ رز مهعط ةملوعع» 1111. ,اعات "جان ءط عمدا

 ةءاطصت عد (ةيدح َعطق)“ آدو ةدعط ناسللا فيل ععووعأ 710 , 1 0

 هرتوزءرنعم 1آ0ءامغدصع 06ز* 17 0هجادفع جان ععالعم. 2. مَكْقل ةمعط مهد لعد 211م6

 لعمم  ةكهاقعف ةمم. 48 زر 2م .0ة86طء1 083 !' نان ىامر عمار ةيتعط# 53: ٍراَوغوُذ

 كك للا راوغ تاذ') 4 ىلص 10 وىتع ممن 0ع طدصعءمفمأ 126. 1من
 و ن ه- ءن د هم د - 1

 اعمرص هت عدم 6 00 لايدخل, عيقول2) - نيتيلكلا م اطل ةندهجأ تل
 م 5 5 0 :

 د مد ويوط') نه0 016 طورت( ءأمأ12ن: كوكشمر م1 دوش 10) ابوركسو
2 0 

 مآ دما 6 رن ا كلكم ؛"رإ ايران مآ. ةنونسم 19).

 ا) هم لتو 80. لعم ظطءوطعمم ( مسح 35 كع)ر عم 6 سصقعم» دصق 6 لضم ععس-
 مهعزم5 ةزعط ةصقعطا] ةةووص0. 2) سم. 766, 7: ط1. 6 م. مة 14, 4 (ء. 1[عقسنا 2

 م. 686, 8): آ[[كةصنا1 م. 198, 7. )3  ظحص. 646, 11: طلح. 6 م. 1صت“. 46, 3 ع 7ع. "
 8ء1هعع ةهأ 6ةدط. 4) زط. م. 196, 6 (0طهنه ط. ةززذط), 5) سل. م. 16, 8 (هن 6. 0

 30, 2), 1و طءأ 6ةنط. هانعم (5.302) كغ 6, لكما ف. 7) 1ط. اعستتتعر طاتط06

 ةمزنمو. 8) 8مل. 134, 11. 9) ذط. 92, 62. 10) طلحم. 6 م. 1.35, 13 (ةلهشع م.
 29, 1). 11) 8ميه. 27, 2. 12) طتأس. 6 م. فصغب 14, 4. ا13) 8ص. 27, 2. [4) ةط١
 108, 9: 136, 6 هن. ©]. ىسنغ 08ممعص ةءطصع10ءمكو 11.11, 95, 19. 15) ]آكةصتتل 2.

 582, 5. 16) (نطهاعل م. 54, 2: ىستغ اهناعم, ه116ع ععووطقتساا, 016 طاتنخ ادن 67[1118!1“ !

 عمن مدعطعم امص ةؤئوصلع 2.4 17) اقستا م. 242. 5و 1كم ط ط. دقاتلع ا. وسط 1

 9 برذ. 18( (4ةحط بغل. 19) 1013.6 م. 1مم. 52, 29 (5]ةصف م.21, 5)14 11ه4. 5

 108, 9: 186, 6. ا



 : يهتمتل تفر ىممةمتماعم 15+ ةقمم عاما ووئاتمم هله
 0 فرم, ما. ةقهرم 120 َتاَقَفِم* ). []عانو» . عْمْصأ ن0 تع

 5 1"هزدعت, هع. صم ععم“ [علعت5 أعمل, فَجتأ:) ضيخأ 0 فيحأ7).

 د 1ءاماعم 1 لعرع هماعمس كات عم ظل طصقأ ة1ضط2206:

 .ةلسلر, 196 نع نصيبك ممعط نع 1ة:عاةسضسدمع ول ععوعاتءمر 016 قانا

 ةموءاطءلمغو تع طهاعم ؟تعل معطتع طلع ذم ةمعات ةمصقأب 1 يفاقتعاتط ع

 و لمع ةهزصطل هنك؟ هدم 77 قرنا

 لمص ]همم معطسعم 8 ةمانع 0 18من طعم : ٌبَهَشَأ ة. 0طعصر 0 مآ
 هعموع

 0 0 لَم ءةع. اعوطلر ىعَقْلَب ( طنا ه0عم 5متامع), ةقصحصت( اخ ءط قس

 كيلا يوافق عمل“.

 21016 110, 1ع وهز لع طمصع عمق ماتأمعر هاف طاقساتعط ععموطت]0ةلغز

 16 هب قرزأ 101 م. فر 17 حط هزه عطل 2 (نوسألا مهسلا) 173م1

 لوم طلقنا مانع كمعم ععوعومءاعمر 15 يم 1211 ؟مص عماعت» 77هدن-

 6 لمدن ا روتع مححم جمصوطمتر عم 8ءرجعتو هس ةاءطر, ةلئعخح 4

 5 طقطعم, 8ع 016وو» 8ءمعت ءطصممع ت0 زع0معءان مطل مدعاطتع 00م

 : .عتعأ تعط دم لتعو 1["ةعطع 0ع 8ءطقأعو عمل ةعاتأ.

 تعط قوم ذم 1" طق عاع عز( ععوءامأوم [21ءال5ذ نسل 1 0 50

 6 717 قر مصمم اتطععمس. طع !يويدابس 121611 156 .٠ قش 10 عشار ر 9ك

 : مقهفعط 0عدع © 1وووو ح فشر 2 71 نبال 020 رمأت 38 قلط (ءرنو0586ه)

 زم طتسمم لعع 18هلعهتاتغودل2. 83. ةمووملاعم ءالغم سد 1ك. هل. 01

 7. 200. 2) 814. 3,9 كك. 61. - 1م 1عوسصاتق ي0ةصمعا“ دضل 1ةكعطغعل
 لص هطتوعم ةزممع طلع. 6 م. 1ص. 29, 5 (5]هصسع م. 16, 3 تصل 38, 3

 ,٠.37 2: 92, ة5ّؤ 124, 17. 4) 1ذط. 101, 90: ظكدص. م. 646, 1. 5)
 وأ (ةمط. ة. فرش "و مهم ةدف ط. اطهؤدس“ 6) 8س4ب 15, 20 طاح.6

 83, 13 (5اومع م. 29, 10 7) 8سولم 18, 27. 8) !طء 3, 9: 29, 2: 124,

 30, 2. 10) طلخع. 6 م. ةمغ 0 27111, 3. )1١١ 821151 م. 11 (- 5و6
: 111, 66(. 12( 11, 3. 
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 ىلغم) و 2 ىلاغم 1١ (ةغوغغ 0عووود ]ع0معءط ص 1'هدعأ ىلاعم مد 17ه 86-

 0 رتسل) يعلم ستغ طقوطقاو» مهد عموتمو ههعط قمع 1ص 216 6

 011م عمرع 2[ءال“ ْ

 "ك1 نا 5 ةهزوط س10 هم 11 ءعوم ةومع» © ]هن ءطصقفوز عاععتا نق

 ن0 مد 1*هد"طد وول 2١ برو ءعاز نط“ 0 آنس ةءزمع ؟؟ ه2 م11 ءطلععتأ مما

 ممعطت“ تا وصف ءطخات]1 ءاطعص و ع]1886 ءال 5 2 رجال 0 1016 حاسس اكمل

 رتل تعط لعم تدفدتم : ياطنوع طعتمدطع (ممد ةعاطق6) ةمعص 5ءطسأغأ 706 ءاعانر ا

 حسن 016 8ظعمعلقطسممع ذطص مسد زص 8ع ةعدصع 8ع[ ع“ مقطع عاقتت عاام ح 1ص

 ةزمعست 21ءزاعب لع ةزعا 1م0ءا1ر صصص هلع عمو هرتاعط 99110, 539414 لضعم. ْ

 12و ةطوعووءطمووءومع 216ز1 هنن ةدعان لص © 6" ةلوع]ب , ٠ ءاعطعق خلا ل 1

 لنواناع 8 نم يوسع 6-5 ةعطوتسار متع . . .) ؟هعاتعطعم 110م وطعم

 038 اك مزغط عاماد تاَضا) (05 تئاَص ةهمامغوم0عم) ىقعطخب ع0“, تهل. 0 عاق نرانحا|

 1116 11 ءاعوز ءاطأ هسدك 038 27ءررع» 06م 2!ءناذ ؟ءنلعسد آس ]آت هلدؤفمت) ٍ

 دط (6رجق ءطأ هل عن: 1 علاط ناتطور» 055 2161 طتسحتتم 81ءععم0ع» 2؟نأ“ (ةطصاتما ٍْإ

 باح و0 لعمق ءزأ5 ه0لعرع زم 0ع للقطع 0عقوءاطعسص م1601811“ ). 2 عقاد 3206 ٍإ

 لممص 21616ه) .طتعل عع د11عملع» 1ءنل“ (ةطصاتعاط فلا" , 06» 016وووأئ5 0645 18 3

 . ملعلهتاقل16 نصل ؟هد لع ومال ته(غ116]6 جمصةعاكما"ة1]“). . صاع ىاعدمتس ١

 عماطعم 0م 21ءزل“ (ةطصات ءاد شكا, ما. ةَشْئاَط 8) ع 2(عءال“و ةانوسقم 1

 د 0 ل ا 216116. 4ب يما ومسلم ممل

 21611“ (ءارعمقم بئاص 5 نول وم لور 21هن1“, 1[ عطومك مرسم تيل مْ يي ا

 بايَصم مآ بيياصم 12 ..نمدولو زد5 26م1 موعد 211. - خس ممعنلعص ْ

 ممعاط هس ةممعزءا1 هععم 8 ءجعءاعاطسابم عع : فطاخب 2 نه ارا 0 10 طفلا : ٠

 ى1ع 016 5ءطئولادءر آ1مح 2اءا2دعاع 41 ةععم لع ن1“. لغات 18)و 2م ْنَف أون !4) د

 ا) طحسص. م. 7667, 8 ا. هن. 2) 8مل. 124,192. 1)3ط.9,11.- 16)4-.185, 2
 5ر 1ط.9, 11. 6) 11, 92, 2. 7) 6دمط. م. 1مم. 8) 1؟هدعه., كطدخ ةقر م. كلو 1
 م. .٠ 9) آكةصنا م. 42, 3. )١10 ]عوسصتم. !11!) طلح. 6 م. مم. ةلرمم. 1, 3: 1.
 11, 39, 15. 12) 1[[هوعع., طال. هت, م. ؟.0. 13) آس عاوتءاهدتطص 515 0

 نسل دصتوعؤلسم (1.). 14) 1كةسنا م. 42, 6 (ةذص اك ا
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 قمنعط حصل ةمععا 0مم ععملع» طلعنا © ركطم رو ١ ؟ا 1: عاق عم عال

 ١ قطن لم هتط ذم ؟ماععم لع آ7 هنفعذ) ما (1عةسنل)
 انآلا هيلع تلبتشأت مشَكْلِب 2 اركطم اًيِدعاَص قَحت ىَم ن اع نهد 2
 م هواأر همه 5 105 همموتعطغ د 2م1مز1, عع رم ءانطتام ل

 1 ذم 016 85ءزؤئو لمتمعأ هده هرم, 6 0 ذطص هصوعاطات ءةةا.““

 2 ل نب (21ن1) “4. ع ءرشأ ىلع 1هامام 211 ذم 1آكةءطع““,

 1 ا لع طعوزعر مانع طعقمسلعتنع 8116"[1 ةددك اع ةطتع 1141“

 هد ل ءرصص 0 ؟ةطلقءط هور 52816 20811 ىححرشر 77608 ا 0 ,ىتح رم. 0

 وه ]عهممأغعغ جانعط داو ياما ععم , لهقو عم 54ءز1 ذم 5(ءاكع عضل

 ا اًكصق هلبت تببأ .5٠ روزم عمفو» 5ءطاتغمع, 0ع جطع» 0هعط تاتح

 00 مع ش1 ط1 جرغم»

 ىسمع لثع خخ عع 7تدمسصل ور لتع 5غءالعر ره هذه 5ةامنغ طقهاأعر طء2اءطعم

5-5 
85 0 

 ١ ريجت# ؟) , ىعمص ه1 016 طروص عع ؟؟ة1ءامأز جيعبأ) رىعمص ل لعد
 - فلا را

 ؟لزملعدمع منغ لعص 5ءطاقص ععدطتوؤ. انم0 طعأ (ةدطقست ةدهغ كم طقعطغعت :

 9 , مهد
 هد تدي < نق 2 نا دفا 92

 53 1عط ملأ ماتا م 55 133/0 20

 1سم ععم ةزع 0نععطر طغعضم» ةسق لغم 50ط37812ع2.“

 ا طلوم. 6 م. كمم. خرم. "71, 3و 1ك. آ[1, 39, 15. 2) (4دمط. 3) 0طقهاعك م.
 7. 34 (1[دل2ه04.). 4) ؟. ظفصسوت“ م. 28, مخ. 6: ىرآنء طعقذنع هصل 701:15

 هنن جا]ورع 2معلاعر عع حصص ةءطصءا]ةئ مند 436عغع هصل هس ةءطق7” هنود تتنوع
 «“ 5) 85م4. 16, 15. 6) طمس. م. 158, 12 ؟. 3. 7) 8ه4. 124, 9. » )8 

 0 81 2. 10) 11. م. 2-0
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 تايدكلا نم ةمغطقلا 1611 ةهزوطغ مع ةصقمت ءاتصع ةانك بّلقلا تاع (1162). ِ

 ل1ةوعصص 1"جا1مر 0. طب عمد 0م 21ه هص 0ع. ةصاععوعت ععقواماعم 5616 8 ع

 مما عم عد (؟ةععم ةأةهرط عم 71ع0عم* تمص 1! 0ةءاطغإم امس 5057 كا زكفستا ),

 طولون دمءعادؤعصف لععاص 81مغ 0هعمص. 185 156 ل363 همصقعاتنات 4 ةطماتءطم

 لتعطي م ءاطع [تءاطهم م" عنطدصعر 36 للتو ذم 8ءعانع هتك لهق 5ءانس ءتلأ ةصوعتس ءنآعأعر

 06 جنلم]1عو 0ةومقءلطء لثع طوقوذو طءواطع ةوزمعم ةءطقاع ةاناعععم ةوا], 159 طل اعلم

 ظادأ 031ع2ط 16 : ش

 16716“ هس [هز1 ذمة ةءطمص عواعععمفاتعط طءستطعسا ؟هدكلعم. 8 طامتط#

 طمعا نط ع, 038 !' هع للك 602 هدح) و ةاان طن م1 صوغان عت“ نصل عمت مقلع

 ترث 21 دج عد هم ةطصعم. ائاص صممعط 01 كول عميس :

 انسانا عمم ط(مز1 مز0 ممتغأ كسعطم اند ععقلار اطال 66 ايي

 ه) 1و 2111123661.

 آلزء [كةءطعتن, 5 ءا1عءطع جاتدن ةسكاط ةرمروطتعختمع 0ع* 211م 01 ةدغعت (121ءئللعق ءاتعت) ١

 طقففعم لع دقهعط 0ع 6ةدوعر لعدد 56011 ؟0ة5 00ه 0ع قار 116 هوا

 1ر1 عا 5هدتعمر, ؟ةلتقعءاطت ءلعصع بدم : :

 1 ةناتك 2 ختان - 702 نك جاوم هع. 038 هلأ هاوقق ةةلعماكأ 1

 ىلض09) - يوم نم لءاوتسع 0 ممص 1م0عم؟) نصل ]طم 18هندهنل 2510186

 رانا" 11 اما 4 كلان د طعقالرم ص. 1مص 1كمصاتق 77110 ها ءاءاطعت40

 ةراكا ةرتانن 1ك ةءاطعم“ مىصد 1رع0ع» هطصع 11015 006 هصقععءاع هات ةناتكلا رعق 3

 واتا لعد 500عم 0 آخ ةعط عانق“. : ا
9 

 92. خبعجب م ٌباَعِج 10١ نوعا 15 31. نص عممووعت» 1[عقءطع تصل ؟1ع]1 أ ءطكر

 تع محمص ةسق 06 2دقدسسم عمذأذءالدصو سصتغ ةنانك ؟ تصح دغطعم طقءطغو, عاع طق

 هاتف آم0ه. 1[ةعط مط طهقعم آنععتءمومه مطعم مون هع نجع مععوزةءانع 21الف

 از م. 546, 3. 2) 1كؤصتا م. 242, 6: دموزج ةؤنمسرمأ ؟60ءضم, 15. 193, 5

 515ة10., ظءلن“, م. 139. 3) 18.11, 101, 4 7. خ1. 4) آكهممأا] م. 242, 6. 5) 12199.
 6 م. 1ص. 29, 5 (ةامصع م16١٠ د. 388, 42: 34, 15 (ةاهسف م. 42, '(): ظقطت. م. 15

 12 7. ن. 6) ظدس. ©]. م. 154, 2. 7) 18 ةلئطث م. 21, 6. 8) طمس. م. 154, 4
 9) 84. م. 107, 20. 10) ؟؟ةدنو ؟ودح ]1ص جاوطعتوت' 8هأ 11د ش1 ممتع م. 5ك
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 20 065 لبن ؟ةهمعأغعر جطعم هتعطغ هصععءاع عطا. مومو 1ةءطم طق

: : 5 2 
 1 (ةنانك, مددص. نم. هم نانك), مءاءطعم متغغوءلوغ مم قاع

 : ' قب وُدْعَي ب مهُُكَف  ْنَبَللا سلا كلفأ ماشع َنْبأَي
 0 يآ نلعتطغ طقأر ه لد 5هطص 181ةءطقتسقل

 آلاء 1111ءط 111 ةطنع 01 طع.

 لررنومت ةهعطعم 514 هلأ 8 ةوود 111

 150 1؟ةءط!عت»م 11 038 117 نع“

 00 طك. 0 م. 134, 4. 2) 15. م. 858, 6ز 210, قر طل. 6 م." فسنم 10, 4
 6هأ. م. 14, 2. 3) ظاحتص. 61. م. 154, 4 358, 6. 4) طقعاطا عبقو 716 طعزذ 1

 5) ظدتص. م. 156,
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 0 : 0 01 نعم 1610 ءعماتعع آ[ ه6 طعمعا ءطصعأ ان. ه. ةنيعات ةصعص 001

 زل ءلعص1 ل18 هما ةءاط. ١1 ْ 0 ١

 روع 1ركقءطمم لعل ذم 7”مماعءامر» ةذمسع ؟هد 0عص 181ءطغعتم هل5 04 لان

 8ووعزئءاطصدمع 0عوووم ؟ءةمدص لا, 0ع ؟هدد 216ز1 عمم هاعم ؟0ه10عد 1 مماقتما

 (هنأ. طقصم. م. 210 18) 58: : 5 ٠

 ىآادآو مرر 1 ءعوعم 8[ع10عم ةذم0 لع 1[ةءابع» مصصعتصعا“ 2[كن1ف“

 ءاحعموم 1[هؤودعططت : .١

 115 هعزوؤل تعم 2561 5مصءططس ةت عع, 016 هنت للعم 1آ[كةءطع» 8ءعجانع 0 7

 نيَذَننَر 2 هريفج 3 د يال ةعامعمت 1[ ةءطعع )50 طاتت“ 29" 2مل ةاق ور“ 7

 0. ط. هو 1و6 8ءطغو © دأعو هص ةطسك (1"ءون., طعمأ. 5111, 50) ا اما
 مد هع

 عرشا ه هتتانك ىزص ةعلمعسم 1عقءطع» و6 طععتم كمعتوعو» 1هز1 سمعا“: ؟هد قول
- 

 لوصت ععمر ؟كلعط ص اععتص ظءقزاتم ممعط» طاعتطا (55177 و 169

 ردك مع 166 م]ب مروه" 10 هتف ءاعات ءط هكا 016 يرغول ُيَئاَنكلا آ

 ى016 تدم ةءطعم “<, صا علع» مهعط معصب 06 85ر1 عطق ( ور 00م فس

 1لددمدع 00ع» 5غةصصمع عاما نطعص أ دططعللو 5809© 1

 آو 016 8050107 ءن],من4 0ع لكقءاطع» ةصاعادمعأر 86 عتاق ؟هدذ ةلاعطر لوقو ٠

 م16 هانعم معاك نصاعم ةدع 2ع, نأ. 016 860. 0عق ا هنانؤ 2 (ةزصعم 1عةءطقت

 مرتدرتن هماعم1 ععص). 1016 تدنؤ15نطع 5مععأعو ع 1هأغط نه ةاطوضعم1 م

 ىممصلعنتع ماتقدوم طتأ عم10عصعم» 5:عزكعي ؟ءضوعطعت ععمزكعووط ةعلص, عمت ١

 1سم هلليمتم 2) متعاعتوطغ قمم 1ةدلععم ةعف 1؟ةافعمءاف هسه ةعدعس ةعفتكوم سنع

 1كقوطعم , امءاءطع طثأ 6011م (صيلد) 0 ءعمووعت 8120. - 00 0 عام 1

 اكو مأع ن:0ع ؟هدد 51ةعع» 0ع 1[ ةءطع» مقغ 06 عد 6 هدم معو ةط-

 عووعطمت [غىمعم 8ةجصاهعءاعع ععموطس ةعاعأر ؟هصهعا 0ةوءاطو 2"عأععاوفدوم ؟سعلعل). 1

 آل1ء 81ء116 0عو 120«مورتنر 50 0ءع اك ةءاطع» طتسعر 1000006 لوووملطعر

 نودع لعن ظاقعاععم. 105 038 177ه لتس يلعافسأ ى؟تسل: ى016 طمصل جم علعط1ةععهظ
 2ع هع هل محب

 (ددب عجر) نص ءامعات 21ز1 ل 1خقءطعرع جان هعطصعم“, 50 اعوضصت ال ملمع

 ا) م. 14, 2. 2) طل. 6 م. ةسنم 84, 15. 3) ظممدس., 404., 2. 70, ان.



 1 ذم عد 1[عةءطع# ةؤئعءاك عمر, نصت ةةممط 211 طع ق152 ان عاقل 68

 ع (م60. 1) 1 ن. 11, 21ءأو ةمف قوس 1ةءطعم مءطسوم: لس عم

 ل ل هج م. 54, ىئانكلا تلقت امَلَق ب 21611 1م لعدم

  طرءطغومر 2. 8. ؟وص 8دمدقم ط.ةطتغ وقطصت. 1اطعدقم مغ 101ععم عم

 ١ اهضفأَر ال تيب 2 َكيبَنَط 38 ُتاَيِراَجأ ام اذا
5 2 

 ١ عي سكس ل16 تعا تعطعت» (مهعاط لعدص (0هطحسس عصا قت : نينعتم 1(

 1 4 طقوم ب طقصل هزع 01ةوء[طعم 2ءوؤ همك ةءطلطصستععسم 800عمر 0

 لعمصوس لعرب كم ؟عوؤعع 5ةقص0 022طهغر هضح صتغ 0ع 5ءطاعس0ع» ةزعطعال

 0 1 عموعم 016 (نطقدتت 0ةءطتغعم هس ععتك ةنط 01 170 بّطاخت

 ( و عم 4ةسفلمدعاع تح: ىقاعاط طنا ا[ عداعم ةءطاوععت“.

5. 1216 11 

 136 ةعاطوؤ؟ يواقم 011 طر 0355 01 + 1717 1مم وت هطع» اع ءاصع

 هتصعم عءاعوتعط# طقطعم , عمم هع جمعات ؟هد 0ءةمقءعاطعم ععطقت

 لججسفم. 2) 8كم. 229, 19 هب 1[دسملععت 11ةلعتق. م. 89. 3) طمس 616,
5 ,675 .1 
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 طقطوم هدمعطغعم. قكصلعتنو ؟ددع هو ملغ معص لئطعأتا] عت هزه هان عك قدما

 لزووو» 56. (ةمهكسصم ةاهطعقف وص ةلطثتعم هه11 دعم 151 عقد قف ءطتس اذ

 طقطعم ءهضاوسعم ]جقدعم , نمل 0ع 5ةةئصصصص 1)دنف ة11]0 ةعطمصو زم و 26 38

 31تناط مستعمل ذم 0ع 17 هم[ ءعاأ عنمع 0ءهرهعل1ط ود ععوعطت ءاعأ 8619 عقوق همام ناكل

 لععمصعمتفف طقفأو مهم هطمع 25 كوأا مهمه عد 0 كلوصعأو 06مم 3

 06 5وعطع هدعاعتءط ةمعا لمه 17 هدبن 0و1 قينجتم 2) مالطا فاعلم

 1آ2وو5 منن 811م7 05١ 2601 ةماعطع !آدقءطتمعس ذم ق4عوطتعم 5-5 سلعطغ

 هال عقال قم 014 17110 و 1 0ع اآتصصةئؤص0, 0888و 8 ةلهطدسسلل ةقك 0

 2 هعومدق 5داصحم ظقاطب 716 هو طعتووأ, 1[ع«02355د 0 ءط معمل مطعم طومان ١

 . 1!1عوقور 016 1[ءاعلعجمعت“, ةصقأدأأ 1[ةقءاطتمسعم جات عمات ةامعط عار هموت ءطاعأع» ةدعطع

 ىتعلع» جط2موعد. 8[دطقتصس عل ةءاطقغ 5011 هوت طه لع 130طءماتصفع هد '1'ةز :

 3[ةقوطتمعم طعمصتتأ طقطومز ل1656 ة4قموفطع طفخدطغ 1ه0عققوه هتك اص عصت 1

 اطصص ر قعمم ةهتمع 18هاوحدصع هز ولو طقت عدت متعطغ ةه64 ععكسلعس )و: نعاح

 رفات مماتققأع , 08 036 56504 ةزعط دمك عامتوطع 9717 ءةتقعر 516 ؟هدنطعا"

 ةعطتت امنع, 016 8ءامععتتحدسو هنكعيعطماود 7ةنلعص. كاوعططعت» ةطعت» تعقل ةلمط

 016 530غ, لمععط طعم طآدعو هت وءطعت ![نطقستت 80826105 3 عملة سار ا

. 16 702 

 [ن منع لعد 0601ءطغومو عع ةوعطق جداغوم 1)1ءطغعت» ةز0 هق اتت 6 0 '

 1م لءعمعم 1321 6عدس هقعءطتسعم هك فطصغ 7 0عص , هل 03هوع 6 ءلنعطخع راتطعوم

 هتعطغ جمد "قةمافعف طععر ةمصقلععم ععطقرععم ءةمع» ةرمقاعظ عاج 72616 31. 28 ةنع

 ركعمسمتقو 0ع ةوعطع ةصضععطتم ةءطمص طفت قمم ةلغفم 121 ءطغمعم 0

 ا
27 

1 

 ةعاس طممعاطخع تصل متعطعآوعط مطاط دمعات ؟هدعطقملعم هج, طقافأففت الهم نطتسءد ا

 ععاموومتاتءاح ةص 17ءو]ءنءرع» هت 0عمفءاطعص 8 ةطصسمع ةسلعس اقةدصعمب ةلاعتم ا

 جاتعاط 0316و 151, 50636 هن ةزعاط هتف عدد [1ءطون]ت ءلععاعت همام عاطصت ل 1831و مولا

 0ع 8ةلل. 16غ ممعطقسلعصعم 1 ةنعاوتنطع ةزدرصتسءاط ت85 865 061 76 سوعابإ

 !) (نةنقوتس 06 2ءمءووجار 1ةدهت عادت 1'طتقغما"ع 063 ةضوطعق. 2) 7 2106.

 م. 809, 7. 3 ط11011نط ةتدت ر,5موغ1“ ععطنوتدعط#. 3) 1971, (ةةقءطتعطنع 8 ا
 ةطس 1604, قمع. آر م. 4 0
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 هس ن سومه دل

 ع | اسلم (قينجنملا 1 كنج نصل قطو صمود عد

 0 هر مومص 016 28[ع10381ععز6 (0عو خموت75) لعم طقءطقئعد» 64

 1 هزع (ل16 ]ك1 6عوص ةقءطتصءع) تقمع آ8وءطتسمتس ةعار هصض 0عنعم آغ0مأع

 استلم طوس لص.

 5-2 وصمم طقسا ه16 ةزءوط (ععوعم ل16 1"ه(طءر ءعمسع), 5 ةطععسل ةطتع

 ْ 8ئمزمع مالهطس عصر

 1 ا هطمع دقو هزغ ل ءصحمل ةمكعمسط ما نعم ؟ءةنصقعر 160م“

 : 0 :يزملعسدمت رصتأ 0ع» 1رهمعو 25 مؤموومه5 7ءتقور ممعءط كم 8و

 0 200010 11 26زغ ههفط 8[هطفشسول دعم ]ك1 عدمت ةقءطتسءعم ذطد © ه-

 ط 00 لكورت ماع ععوعم [اطم جتمطقتتخ طءلتعمتع طحقم ةاعط طوءاغ5 0ةعوءااط ةن.

 ْ ووصل م4)ر هلق هع لطم ةدطقتع دم 11 ءلعاكم 6ع13 عع“ عر 2 11 ةقعءاطتمع

 5 فلان عممووو 5اؤألمم ععومرلعم 00١5م7. ْ
 سا 0 س

 ب قينَجَتم ط وم عز كح ع ةانعط سلم ةزعماذه]اذ جامق لعص

 0 ونا 00952000 010 ةنارغ ةلمع 1ك 16عوسم هقعءابتسع, 1ةاماةرعو آع1ءاصعت"

 97 هم وم ععموسما, 5611 ةزع صتغ لعمم 81مل عاعزءطعدمست 23ءطعضمر

 0 0 8مءعام]1 ق6 5 َيِروُصُنَملا 01 8[ةموقمعطع ه0. ا1[هصعت-

 39 .ةعامع 0 لن 8ءاووعرنسمع ؟هد اع عما هنعطغو ![ةهقءطتمسعو 6 2

 8 17د 10 ععدءار و6 7 ءرتلعم قمطس 1804 , لع ةتعو يمقطلغ؟)

 كم 81م4 0مموعاطعم ؟هممدفءعطم عم, لعمم لتع 8[دقءطتسم مصصلع هعجاط عت

 ْ هزم 01*22

 1.11, م. 71, 6. 2) 1. م. 69, 17 (01156 ةهطف 1آس4.92, 660). 3) اكةصنا
 ,11 82. 4) 8ظدصبرت 819,5 مس. 15)5 820, *. 2. 6) 1كقستا م. 582

 66 ©. 7) ةكدص. آل, 94. 8) الذاه 5ة]هفتسأ م. 85,
21 1 
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 115 ىةحأ 0 نمغو» 7 ءلءطعم 016 5010عنعم ةزعط 06 المم#
 ك؟5 هس. ءو

 مقطع“ ةصر 186 ةذججرد 0067 لجأ َّف ةطصاتعا ف 0

 ماسح ةدستلعت ل٠

 15 ط110ءعغ6غ ةزعط ةسعط تسع 717ةةثه مهما عت مي تآلآلا

 ةايبرشل 7
- 

 7 ءزاعت' مطععاطمتأا,

 5انانأ2 الا 11

1. 126 7. 

 ٠ هماع» لعد 4ممععت 35ج عد 035 5ءطخ؟ ءل1, 50 طقش ت26 5ءاتسسأ- 1116

 ىدلكعم 0ع 2ومعو» 6عأ 0عمج 1ط1ءاغعص 016 ةهمقؤتطت]] ءطقأو 18 ءقءان لات عفا

 1نصقعمر هتف 7؟ءةا1عطع» طقم مدن ععطتر 0هقق لتع ][دصقأ وصمم ءرط ةدصلعم تان ؟ء1ءتنات عون ا

 عع 7ءزغ هع ج]اموم قةعوطع» طعون ةمعص هتعطغ متصلوع طمطعم 20 ةعس

 77011 ءدلسمع ةهن*"ءةاعطغق طقاأأعر ه15 016 5ءاطخك ع0 ةءاطصت هل اع

 0) 8ظعرجعسسان2ع 068 ورق 18.

 10 0000007-00 انناز كن 22 ةهط1قءطعم 6 ب 06ه معموزمءطع طعاولأ
1 0 

 1 نا 7 دتل نقع لم ان غطل 0 طة عوردو 9 اردأ 2و ع رمص لعموم 36

 طعالعم 1عماورتعم هاف ماس مهمعتأ. هن ععاتط» للعم, ؟ةطععمال 1. ويم .
 كد ندع

 2. 134, 2 عردأ مم لعمر 0ع نط عم(" ءتاط عم لعص 5ةدعع 2د1]0عمع طصصل ع 11: طم 2 :

 2 . . . . و 1 : 4 .٠

 06و ]مدرخت تالعفتق ععدوعأ 156. 12ج دنه ةزط4 عراد 5 يعزم 8عموصموماون“ س ما.

 ا) 1م 0طهلانلعدس مس 842. )2  834 0طقتتتك من. 1191.١ 3) «ءرتغب انما.
 م. 256. 4) طلاس. 6 م. ظصص. 10, 6و 15[18:. ةساه1ة1: م. 1832, تلك 5) 1199.6 م. ان :

 16, 2: © 1. 2. خس. 110. ْ 4 7١
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5-0-7 

 ' ,وعراد )د 00 0 0 لعد ممتع" هم] عع“ 0

 018 طوصمعت ةملععأدمقأ ؟10عب 0ع ا ىعملعر ذم 8ءلعد سعت

  .مقعطغاتءطعم ظعتوو سعءوعم ذص لتع طهملكءاطعتأ طتئمهمما ءوعطعم ”)“ر

  .عاءطعق ةمعط ةممقغ لعص طتعطتععم ععاقماع اذكر لعمدس هذه ةموهاذعم :

 سبل“ 01م ]د نداععاط ءأغ ةصعت ءاد عم“.

 66م هعقمستم عباذ عد وات ةعجوص 0“, 0ةعوتتف طقأ ةزعط 016 ةمقاع»ع 13ة-

 ش ةماستوءاعع]6. 11ج هدم 016 همواععو 18 0عجاسمس عر ةعمض ةاعط  ة 06

 دلكتمسع هنأ 033 آ["ةوعم ععومفمل, لعدم 11 همغع ومطأتوطر هم اعمات م16 ةزعط

 0000 ص 0164 !1ءامنعنع 0ع 00 0ع نع0هءادذ هدعط

 ل ىذ ع ركلاب اًصاقم

 .- ىللوو طومعوعمو كتماعا ندععملر 0عم ععمنم2ءاأ فص“

 هنا 371

 لوا عيبعومع عم ءةمعم 00 1ص 016 ةص0ع»عر 5016 0164 86-

 0 هروؤورععب 17؟01:06ع 0هعءط 025 خدك اعمرمم همعت 0ع 123م2 ءةعطخ

 , قلتو ؟هه قود 1"جما1 عمم ةعانلعسد هم نص عط"عمص]ت ءاد هد, 0هقق تل

 شط سدزغ لعص ظتءطغوم هد ؟ءلعمب منع ةطوعاءعغ ىدملع. آنس هم هقطعت»
 ل 0 4 عه

 0 طزعءطغورمم, لعدم 2ةصععت» 77160 هتعانطت لأ 0 - م1. ب 0 010

 - هوم طهي هسعملم» براك بوق *) (نل. براك َبِوَق) دم0 ٌلبوأَرس")»

 ةاقم 01 مع ديدن ل يور 2 لبست يطعم جوت ورنع 11«

 1 75 1س 110. 7. 80. 2) 1017.6 م. 'نا1ع. 2, 26: 1س. 1, 2  طمتسم

 2 . ةةسطت 11, م. 30, 18 (؟نو ممعط مع 8قملقءطبتلا ؟هد فلعطقسقو

 ةملعاموذع ذم لعم ظصافتع. كسفع.ر ز 810غ. م. 152, 10 ".ت. 3) [كمتاط طب ةحطم

 8. 4) (ومم ا1كمس ءءاعم) !طامماتسم م. 62, ؟.20. 5) قمل. 6) 17و .١ 6طن
 : (نادءد عادمص 18616«عع ؟هدت ىباسشف 100. 7) : ةمأ ل15. 7. 49, 0 دم
 هدوع مم هم اع 15:11 ةعدصع بلق ةمععاتاطسا ه10: 8) طوضت. 60 189,4

 9) 1عقنات ط. عمطقتم ؟. مل 10) كمس. م. 849, 21. ا1) طلح. 6 م 00
21 
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 ع طعصعم دعمت 1كذط 76219 هس 0غ 1هزراتق 18 ثا 00 دع ل 2 م ملم

 183 ءأآد م5115: 1

 2[1وموع» 0م0 8عءعررقس 2 ءدنامع 0 نقع ورتاف هدم كا 0 م

 كارو ل مهيَلَع طاخ يوقف لع م 2طوممو و انعم ذطمعم ةهملوعمقطغ وع ٠

 طدودومم طوومعتلا رح ثأر اي 18 ءاطوءطقأ6 06و [كةمأعذ 8[هطقتاع“ متعطك مات

 عد 2221و ا زع0ع 1[ عوماتمغمصع هم00 متطعغ, م16 ةطعت“ا] ءاععأ 0 2

 لوعمم طغت, 0239 81نطقسضت]ع 117 حكعم ةوصخصءاغم نصل 016 طبعدنع لهل مويففطت

 قمسوأمأنغ 0عو 8عوومسد عموم 850عأ ةزعط 0ع قتف0تعلكت عدل شح ىقاقلاسم

 -لعو طوموومو)“, ذم ىءاغطعع ؟7 يطتسلممع لذع 101ءطغعت" هر ه1 جامعط 101 ص معا

 ةممعا1م11 »ع 8ءمءاءاصدمع ةعاموطر 2. ةتوضوم را وشح#)» 1

 آر©ورع 1[جمجعرع ى10 مهد لعص آ1ءطغءعتنت ةتنعات 0*27ماوع] ععاتت"ةاتعاتأم» ةانولو

 1و6 هن 16 عع 8ءطقللو قص 8110 5ءطسنم ؟ 1 تطعم ع 2ءةموومعت بح طممفشطت مدت

 هدعأ طمأأ ظععتع هدك 016 ظءعصسم ةقده : : 516 ةنص0ل معتم 2ةيصععت“ ب طعتاو اق ا

 28114 0635 57؟10ءمىئمملعم تصل عع 0 ءلسا0, منع ذم هتمعع آ[كقستاةؤءااع ؟): ىلآلا نع ا

 ند ءطغعغ 016 5ءطئ علئ (ه0ع» طروصععم-) 5ماامعد» 0ع 006"1و100ة6ر عطل كلب

 رام درا, طماغ عم 2طوصعءرجم 0ع 0 (ربصلا نم تاغباس) 106+ زو

 4ص ا. اكسال ؤتمت هلت عدغ ةتعط مو 7[ هداعق عرد, اند عت 10556 هن م5 عل - هو

 فاق 0 فيفا 75 - هان طعجوت كات

 ىبك 0ع ةملعععم مءلغغع ل0 عع 2ةعمعع» هتك 0ءعدجد 1"عا] لعق طقوم

 رنات ع عد لل.

 رك ب ةصتعع هت" ةء]ممةر"[م» معاطسمءس نك لعم 2ةصق عت" 8عءدتع 020 3 ةمعط

 سد سا اق 1

 صاح ذم ءامع» مب عطت معا ءجقةعا]1ءطعص 111مة1ءطغ: لص ةركأ !نأ ةابرحح لك, ءلعم 1
 زر 0

 20, 18. [)ءالعم0ةعوص 510 088 آ؟ ها ةسعط ةممقغ ععات:ةمعطغز 80 ةؤءطغ "لس :.

 810. 7. 6( غمقددتططأذ ؟هدد 1مقدغر لقق عمصق هيذأن ظامغ طعون ءةردغأ 181, 215 5816
1 

 عو رصتغءةلصعمس (”ماطعم) ©ةرىوصلع ةتعسطقأ طغعلعأ و 0ع ما < 0

 ا) ركقستا م. 87, 8 (انس ةلوطععمر طعن م. 87). )2  طمس. 61. 188, نلان
 3) طلاس. 6 م. للطط. 2, 3: 4, 8و طقفطص. م. 321, 22: 11010... 816, 0116و:

 لك ةصستا م. 268, داك. 4) 8[ةلعوقسم هل. 5ءاطعت0. 7.69. 5) 121 6. قصص. 29, 6

 6ر) اكفستا م. 542, 18. )7  8[ه5. ©1. 159, 4. 8) يلا 123, 6. :

5 
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 00 ةعطقأ]ا ب عمم هن ملغ ©ةره]ا قم عوف ءاناةعوم 1و

 1 هصز هدول , لع كمعم ةءطققعم ياتغعم طقغ همه اعادعأ (1*سوونن.ر 207.

 0( انه للص ام دايو كن و اع عرس 0من 2دمعونم ىععا جانت عاععع]ةه قف ءدو

 اال ةلمومم طلمود 700ءعم رقع, طقخأو 1 ماعطق ععوعطقلا(“ و عا عز ءطعت»

 0 ' )15  6[1ةأءالمسع 065 طوستءو هل 01

 هق لعد 86018 ةمطءادص عع, جسق ؟ءاعطعسمس 2دمععم 7ءتاع»ت عأ ؟؟هتتلعط , 50

 دمع لذع آرعرعت قوععد مطعم (ةدعط ةوسصمعطفدتت1) همه (26رمم ص عم أه م" عص ط عاج ءح

 وع همقلمت كءاذءط لوم 20 همممعع». آم لعم طتءطغعم ةطعع ىتعق

 زد 62 0 قع]ط عد منع ءاكذ 0مه*ءاد ج1 5[ءالعص طعقاقأاتعأ. 1016 لصع

 اا 17 ةرق ممم 1طد ا 6

 0 ًَ و 2 د نم

 دتادء ع دار

 توات طتوعمم لذع ةلغععو 15: !دقو اقلخ يرن عمص ةزع لعم 2وصدعم ةم-

 . عافزءطعم ةزع طوملعام طئضفتءطغاتعط قهع (ست10عم) 6 صتتاطعدسا هصل 8

 مز قة سقوءات عمق“ 0. طب ا 1نمعم 000 ةامقوعم. 101656 لرعووت"أ 186 253

 سعت قممقأءاطغ كان معمل ععاعمر 0لعصسص اطععقءطغعس 0ه؟6همدر 0885 016 1)ءانأاتظ

 13 ادق 1مددصعرع ةءاطتع عمك نم ععص طاعزطغ, طعضدطغ لعن ؟ ةععاعتعط طغت لعص ةلغعص

 11 لقممسلو لوقو لذ عمدوأاطلتا لعمعئنم 2ءعموممعم لمعط 16 17 عع ءاطت ء0 عمط ذأ

 6 0 06عو (مه» جددعم) 0ةصاعاعص © ءوزعطغو هص0 0ع طعالعم تطوع 0ع

 ) آس ةتن.-معتق. آرعع. م. 11. 2) 12.11, 110, 8: 3) م. 82, 3.
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 83م ؤسمع ةعططص ععقعناعغ نص آ"عا1 عم موصاطومو ةطصعام. وسوم هامش ملا

 دمعط ظ8ممفطت ندنو ؟ فذ 8 مدن ْ ش ش

 ,انرر أنعم 1طععم طومععنم ]آن قةضصممصع ؟هد 41ط21علعقتظ.“ '

 طزو ىنقمدمددسع عع ةافععو 1ععاتم زمغ يق لعم ةمقغعععم ط1 ءطغ نم عوعاط ةققر هده ٠

 هو زوز زن ءطغو معد ةملعم, معمص قلد فطت 0ك لعدم ؟ءةعف مس آ[هغةصعطابت 2:

 رى اذ9 علك ذطصص عاعتوطر ه١ هن, - ةغمامر رستم هع ةمصقا قا 0

 17 ةمرد هع لعصم طوصغاتع» عاعاعطخغب ةنوءطموةدعص 00ع» ةءاطقعوةأ“

 ها يال حض دع زم آلآ دغاح 15[, 7516 ءاص 2ةصخط ءاث.“

 م 1.00٠ هيلي وتعل دمص (6دسطقتت همكعت ظوعات عموطسصع جدك ؟ةصنا 3

 لكبا فس , 110. 7. 5, 13م ءةسعط 205 25د ءم معصم فةاتاأعم 1" عال هد 0000000 ش

 طومموم8) ياعاقتتز لتعوواطو ااكلقعصدمع هد لعع ةغءالغ ةملعأ ةتعط دم ةتطو1008 1

 قةمفعمطو لع» 810 ها1هلعقت“), هس ذص عع ©]1هقدع هد لع نسل 1س ةفلل

 ةاماله ستعمل لمف 110غ ذم عاعزءطعسد ةزصمع ععات دس عطا. 102ععوعج عزو ةطس

 06 (10هةوزوؤ6 ذم آ[[03ءعمر[ عمنق ةتفعمطو 016 ]آحعمعدصع ىط[ءامتاعه مدع“, نصل 0133

 عمك عءطغ هس 01ةوعع 5غءالع جلال1 ه"لتصعف ر دقق لتع ةمعع» زم لعص مهعط1ماععصلعس '

 17 توم طعومد لعموم 185 ةطصسصع ةصلعص , هو 1288 طعاص 4 0 :

 اقم و (قامُهلآ يلعلاو ضيبلا) 12ا ه1[ عماططقتت انعقوعا مهقفأم 0000 لم ١

 ةدامعط 58100. 4, 3835 عمور, طعاصن 3 كتفي 0 عومفسم# نم

 اءامزعع5 آم 0ع (10ة5ء ,ى 18[ ءاسصاعهممع“ ععلعم(ءأار ؟هد 06 6 ولعل 188 1

 هع جانق ؟ءةعطبصلعصعم 11تعصسصغعم اعقؤعطع. 15ه 0ءموء]طءن اويل

 وتو 6وأ ةدمطمتتر مم همام (نودم. ليتاغع) 8 0ءدغدصع يقءطتال“ ةمو لان

 آدزو [نمقوعطو 01ةوع معطع د نطعم 86لءمغدمع ][1ءعنا لهتمر 0385 016د5ءع 6 ءوعصح :

 ةاقملع جمف 0عودوءاطود 5ةغهقكعر لولهط1ءلا1 هلعمع لولقطا ءلعع | تموعا طامسنت ©!

 م. 508, 1 هضوممةصعات ءاد 1كمس ءءاطحست, ةقصس ةاهطا7), لهم 1*هاعع لعع طقساتعءط

 ديو بايب سل نفاع نق عاجل

 از آنا. 6 م. ظصص. 10, 9. 2) ل104. م. 292, ؟. 9. 3) موون, 1كاضأ.و مع 956:

 انقر. 2وصخعت" جنق ][فصعءعا طفت“ )4  1آ21ةوءالطو ؟ءعطتسادمع ءاطق314 ؟هلزدلقط

 ى10 ظمتت 01. م. 501, نآ1غ. ءطعصقم هيناعلفمأ. 5) ]مم [عدصتق 710 6 0

 عدختسص ع عافت ءطققللف دصععأ طخ. 0-7

 0700111 ا م م 2

 شلل
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 0 8 ءوتلل لعق 717 هرعغق دتعط ةهنك 01 ءوعم 5:01 جممععلعطمغ ؟010عض

 من رم لعمر 7م هو لص 8عاصعل 0عو 5ءطتا0لهو 101 ععدملع» 18:6862-

 طو لمططقل!) 6ءمودعغأت

 7 8 2 د 6-2 03 ا 0 د د هه

 7 خينسن ىف رضخ بذاتك ةعاروو جب دوس 8 و أواجو

 ١ 8و طنمم ةءارومهم عسر 0نهماعاعر ذه 5(ةطلععتو ءطعص ؟ةاص.“

 نأ 57 هلتعم) سلع دبك ءةةمعمم ةرصع]علمءطتوءانعم ( ءاحتتةيعط لعق

 : نط. 2) هج. 2. 0. م. 21: 1"مءورغر كتسل.ر رم. 256: 2ةصقعا“ ةاتق 1

 م. 352, ( هآ. 01. 2. 10 نصل 10. دي, 1 كك. ي!. 4) طلح. 6 م. 8مط. 10, 9

 ا. ه. رنس. 6) مقسانعط 1عمنققه. 7) ةةسا.
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 نقطع لذو ؟؟جموماسمع ص 06 860هدادصع 068 ؟ه»عو بلي م ل

 رمزغ لعم كت مأعم 4ىمعدواعم نصل 8ءاءعوؤءا1 عم نصل هصغعت" 8 ءةنان ءاعوز ءطأت قاتتت 4 هو

 [لصدةؤةه0عور 0885 بلي عود ه١ ةط0ء5هأ) 0 عوم 17 تعلست عاتتن عب 067 80مم فسسو هد

 ىآ1ءاصاعهممعو معءط110“ نعنم»ءاتسعاتعا ,ى,1"ءال , طع0ع»“ عجعاءطسصعءأ طقطعم 5-

 013166 ةزعاط صمتعطغ 5 مع ]13هونهمص , 0885 016 1:ع1ةؤةصق ؟هد ]ع0 م32 عمل

 مالععدل ؟ءماتسمعأ 156. ؟؟ةدس 01همءاطعم صصص ذم لعم هصق يطق] دعم 6ةلزعطغعص

 اعوسم همعط طي ةطصاتسع ظصلعم , 80 8 0 ( 20 03505 8علت و 0335 هلع

 لوسصه]5 ةءطمص ةسفدع» 6 ءطعوسعط ععاعمممسمعم دسعم ته0 فاتك همعاج 1319ه

 مومععا» ةرعاق[ اسعد, 5916 81 ةعطسلت ءاطعو هطعص ؟هم لعد 1:0 ط3 82 ةمدقطسةفر

 طعز م ء] ءطعرم © ءلاعوعمط عت ةدعا ءاغط طع هععطمانعص 5 ن0, 0885 6 01 طم يست مانو

 ةعات 10 ةحتص ع هتءط 50 عون ءماعع» هرج 1كاتطعت» 1851861" عملعق ءعامطعالات ]!؟هضت

 وىوق 5هتلتعط طتعتعو ههعط لعد آن ءانع»11ةلكو[عص جات 0طعلا عد و ةع]ةعات ءاع 06 1"ةلل

 عع عوعات 181, ه15 001.

 [نماع» لعم هلفوسع» طومععم م هلعر 16 هو ةءطغعتستو دم ةاتطغاءا“ 2

 ءزرد طةقمد0لععو © ءةرعوصلر, ذم ةمقاورنعا“ ةهنم اعاتتمءلعلع ةمقع" ([]01* قلت 1

 ععاتم عمم. ]01ةده 1 ءعقسل ةعدصع طتصع طملأ* عال 7 نمل همت 06م 181ةهص ,

 مومو" جمقمس معمم. 1016 /070"7"ع» جعل (1805161768 ]1ةققغ ةذعط متعطأ ةةومم)

 ىولطتسفءطعتمات ءط همعط اعءام !1[ةقعط عم عع ءطف. 1055 60, 8 ضقت

 03 01عا اعبر, 6 ليل مآ ةلشأ , 1.00 ةليلش» 1035 1706 151 هتك ذه

 160 ءم3 06 ؟7عطو: ىصصتغ 1هلءطغء» نمل جتوساتعا» 0*ءاقعتع ظافطأ مقطع

 1 ل ن0 دع لعصصم ةعطر 711 ع5 ةاتقةءط]1 ةةة]1 نط 01عقءصح ةةارومسما#

 ل1عمغع تصل هتعطغ جاد ةءطغعم اقص, هطصع طعقمدلءنع 50عاولأ هوي 1س

 لكمسصف ) ىتعه1 03ق آتمغولعاع0 ةمعاح عيدص (ء1و. ععومو] [عم) ععطفتسأ , د1

 1كعطغ معلا هو ةهصسق ج1 56ةعاععم هس هاو 0ةعطلت ءد ةهفف دحصءصعوءطعلا نأ علك
1 3 
 رصمناطغء2). ىمعط ناتفخ , مآ نيِتاَفَخ ىتنعل ؟هن ظ8ظامتعومم ربان ها علا 4 لوف
 را
 5 ا

 ا) 8ءز 6ىسط. ةم0عغ ةنعط قمم آ[كهغ متعطغ. 2) 1"«ةزرنمع ةغعالغ هو م لو

 ظكذصما. م. 256 05 ععععم منغ ءاهلع نما ةياطغ جوندوصطصعم, 50 0385 33 6 كا

 8 ءاعع ع5 10هممءاععتج دص لعد دن 0عصاععم 81. : ا
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 “ (ةودقأ 8010ةغعم"هءاع1) بيلعاقس. 1"عمعم» ىتعل أم 120ممعا معمم قضظلو

 ةءاط ةقعم 85861001 رىعاءعاطعو عاعلءطكحااو  نصخعت» لعصص دصقعا' ععم

 1 متصل ر مس قطمأ ءاهلع 000 ةةياَطغا طلومو 1نماعوم 06و قطعا, 0ءدنعم

 هل هدانا هللعماند» لذع قطقتعطغ هم 64 عدملع اهعر عم ص م/دم ععصعم 56 هتعط ش

 فوسصفت# 23 مههعط هب عوط ةدنعم ةأصعم ةمقغ ونوم 2غ هم. آم 0ع» 5اةطعععم

 ايد محوم ةزنط لعصمأو آن ماع" عمر عصلعف همتعر نص 202067ع ]1410 جد

 0 لزع طومعو» ةطاقعطغعم. طلو 11 عود, ةدهأ 8دمقانت نم ), هسا عد

 ب ةطقةمطدمو وو 81[1ةعمو طعقمععا عر“ دمه خس ط. [عملئذس 2”) ةدعأ 06ق-

 نل يكلم دنع ةعطخو هدم معمص 816 016 طممعع» ةطاععاعم.“ آندح ةاهق-

 يمي ك““”1”“

 1 500 د ل ءوصصحم0ل نلعص 2وصعع» ماعطأ ةطاعقعر .طعدمدععاععم 016 1801 ءطغعالو

 قطا ةجطانمع 0 و3 طوموعتو هع لع [كدسغ تلف مزعاطأ ةط عع هفعطعم2)

 180 ادب مدح دعم ]كي 0ند 0م 112191 : 510 000 ه1020 ؟هدد طع1ةةعم

 لك 0 وعم[ معاتع ععجسم_ضلعص.«“ 10 هععط [0ءاتعم(عندعممع 19110 ةصعط ةلالغ 5

 : دو تاومطقتنإأ [نمغوعاعءل ع0 ( عمل ؟) طءععاءطصعت هم لعص جاغعس 1آ01ءطغععص

5 0210 
 يا“ دي

 - هلو وو ؟ةممتءاواغم 1كم عص- هلم الإ هقءطعم ععرع ءاذع جملك لعوم , 25 ءاعطعق م

 2 خاتو عع نمقعر»ع 3]غةوؤعص 0 ء0) ءطاعغع قاوم معمر ةعاطمس طءاععممأ؛ 40

 طرحسعط ردع ىمخلعر ع1 هد اععلمع 8*1 ععنمسع طقم 7), عقطقلط طقس

 للومم هلك ةملعطع طعمعتءطمعأ 77110, ةضطةاة66 1214068 هم 1ةنعطغوت

 . 000 لزووعمت 5ةزوسع الكقفستل م. 6220, 14. 2) 10110. 6 م. اكسس. 10, 9. 3)
 57. 4) طلح. 6 م. فما. 20, 4. 5) 1"خعقماز اد ةؤءطأ لهم آه 1[كهقععن. كت“
 00 9: ىمصعءأطقم مسمع متع لعص © ومعلم ةعلمع» 5ءطقمطعتا“ (ىق ذلأ
  غلالغ)إ. .6) 50 ][عومدحسسأ هو طل9.6 م. ظخمص. 20, 26 707, ”06 ءق مهمه لعط

 20 :طءاووأ: لكالغلا تايفاص رواد زم 8ءمانع جاتك ل16 0210010

 صلع 0. ط. 01نوع .ىعملمص متعطغ ءقمععدعط صستمأ (فطالع. ظعصسصتب م. 131
 دعا رد لعرع 8260لعمغدمع 0 عودم0 نطععطق مرا“ ىنضلع ءق ععابضةمعطغب 2.

 صن م. 281, 20 هد لعمص صتغ 81[هوعاطمف طغعقؤنءدنعم (ءعاهملع طعتس ام مع.

 155 عما ةطعع ةمعطر ةعأ ءو ةءطمم زم ئاتطععو» هلع بقن لس ةمقاعمعت» ةلعلأو

 00 طومجمعع, عمم لفت مز0 باعاقسأ: ةهطغمق هطلسعتأ موصصم 1هز قطن

 1س. ظاشا. م. 6. :
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 لمن موصععتت ة0صغعت» لءرط هاطعخعم 1[ عع مصععلءعاطغ ةصععاعوعأ. تتدطقت» ةمفطقات

 1و5و6 انعزلعم طوممع1):

 يىوصا] عا” هلع لمص 1ةانطخعس 2ص

 آ[لم0 هع قحصم لدجساتط وع ممعط ءةمعص 8 ءانعطع“

 ١ دن فاطر نيعردلا نيف رهاظ#) طع0عمس مغ: ةامعم وصعو انطعتخ لعد ةسل نعش 77 8

  1ةضاءوعد (ىرخألا قوف ةدحاولا سبل اذا٠. 10 5721 عا مطالاع

 ؟مزد اق عطدز 02 1نانن ه2 8[ 0 0

 ان ءاك1م10عمغ طمتأ 251 6 عة ةصلعتتم 70ه 21.“

 117ةمص دهم لمص طقس 0م ءطتغءمكتط مو لكدجمتت ط. ءكسوشت هنوف متكاعاتوط

 عوودعأ مذ" 2), 0388 هده 2501 ©ومعال 08 (ناعرد ه ةهيلعو)و ه0 عامتطو 0 زو[
4 

 0165 دص هطلعورع 1[! تقع عاد ؟قأ6ةطعتلم ليل هرعطتعا]6 لوصم ةتعط 3 8عهح |
- 

 ١ .0عمغمسع: اآلصاوعموصعوء“. 4مم ان. طقؤدم) ةةعات 5: (1ةحأا)

 نأ ءوص 0 ل م - س6 م ْ

 عملت ةينملا عبق ضراع اهل ةخلشأ تان ءابهش اهب انثجو

 يال 2نطسغعم 516 طعس ءامع 0تمآعاو 5ءطققن“ سلف [نتماع1:مولطقعاتال (ة0ةةل:

 متعاطغ طمع مدتك 0طع»مدصععتصر هاقم: ؟؟هطاط وو دك معأإلز ذطنع هن" تدع 5ءكنع ءض

 15د, لمسس ؟دصاع عائم عع 100 (0. طب 0ع نع طاقضلعع ا[ 3862).“

 مح ةملعتنعم 8(ءالعس , 0 ل1 مةعرعع 2دصعع» ةللاعتس هتكفطسأ لعل, ععقعطت ءطغ

 هو عاعزئطقولاو جمع 56وووعدسع عمو آرمطءوث). طلعمو 18لعلةسسع ةتقءطعأسا متت

 ص16 ظانعاعةزءاطغ ةسك 016 ىطوتعطغ 0ع آج1ءطغءرع, ةطخع 116ه10عد ةصنق طعاافذو طاعطغ

 21 ةغءالا عصر 0ع" ج0 عععب ةمصقغ 9 هطلطءوعمعاتس 0ءاعد 02ان21ءطعط و عا 1

 لق ااهرمغ لقصص ةنعاط 1م 211ععرس ءان ءئعدم  كاسصو عمات ةاتعاطأا . 0 قلن

 ءعاعلقأ هليل رواغا1121 1 ع ع.“ '

 1[”مءرامع ددعأ دسم آمر همك فص. م. 16,2 ال.0. ةافط [ءناتكعانلو ذل معز ءاص

 121610 (طءووه : [١ ةصحصقو ةعطبأعال) . لقهق قلو“ لعدم طومععع ععانذهعم 770106.

 ا) طنحسب 6 م. خمط. 10-11 دسل 11. 2) ةدمط. 3) طلسم. 6 م. قلاع 2, 97
 4) اكقصتا م. 645, 15. 5) سطع 6) طوس. م. '81., 185 مآه“. ط1. 6 م. همام 0

15 
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 ]كوسم ماع“ ممدق5و طتسعم وعلان عن ءخلعم, لعمص اة 0ع ةعاطعص 8

 هم متع 0ع 1"جا1ز ةمصقغ 5806 0ع» (اهصق 0ع 1215 غمس عبء م1عطغ

 1 لهم ل3ءطغعمتوءطعم ةءطتالعدصو ةعلم اعقصص ع.

 وقلم 26غ 5 هععم 036 آكزةعم مدهعوع» ةمعاط 215670010615 طاح كا
 كن

 هقطنعل) ميل لص 2دممع» ملغ عم الآ هرتئعص طغوعطت#ت ءطعض: نم عرد

 2 2 ععمقممأر 1ملعصص 51ع0ع» لع 501 ةصفافتا 0453 02 هنق 6 ءاعأت عاعط

 زا حمم ريزرتل حج ىورمعم, 1ع هنق 016 8ءةوءطععزاطصصع 0ع آ01ءطغعال

 ا نععا مهرقعت» هلع طءوفعم [كعءاعم عملا ءءطغ هلع رصتغ م0 عاتق ءاط عت ةتتقل دن عأك

 يوعوءامع. طع [ةمقملسمع 0ءعوعاطعد رسعلع 22م0 تدععقءطتست ءاعت 006

 ٍ ْ 1 ط6 م1 مد عطد», 0ع 000 زد 1[عمدؤم ”) همكماععر 0ع (©]ةتاطعر

 5 6 6 8عاطو6 0 عوز وطسأ طقطعر ىزع هم لوف ظتمقعم ةءطسصعامعر 016 ظلصعع

 ٠ 96 ل اعةمدزلتعاط 2نعو تهمل قكمعم ؟ءةوئوص 2وممع» طعضوفءال ع“. طلع

 + |جمنعأ 1م 1 يطتسفممع مدتغ ظدتولقوب3 5 (نوصحسم ءهاقت

 2 طقاطعم طقم زاطم وق 188 ةوم تعط ععسوعاطت“ 0. طب ىلع طقطعم عقم

 ' ممل لع آ؟ةعطق عاعتئط . ععمتوعطكب ل3قو كن ؟كمرصعم اعمممأعر 15916 ءا١

 , ةطسع .0هقو ع هو عاشتطعسل تن دهعطعم نصل جب طقسصسعتتت طةدعطأ#

 قعووعم 5[ كءططعتغ هؤعم ةعلمعم 1مل. - يلامعطع معتع ظدصععم (ةم

 1 ١ (درس)“ 0. ط. 50, 0585 016 طتصعو قصقم0ع»» ءةصاقم"عءطغعصر 0062 ةزعط

 8 لةععار لقهمو عزم متعطغ تح لئسس ةعلعمر ندد ةزنط عك ءوععص تان لعةطقت ةقو

 5 5. طسمقرو طلو. 61. م. 197, 8: 984.29: 3) ةؤنق هاب 90: 34, 10:

 : نط عرس[ هان عمل: ىذسملا وص. 61. م. 338, 8 7. 2.5 ئقنبلا نر
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 ١ 1'مءلاز نطلع 2وموععع 1؟ةن0عم 0هطع» مقعا 1085104 6م 1مل عصمت عونا 0

 وأد !) طتمعمد ععااتعا ه0 ععمولءعم دوأد ِمسَن2) ععووعبا 9610. 11 1عمسشمل

 ةؤئئا1 مم ءاعصومر 16 01غ سءلنعع هصاعم» 228ءعءاتعمعم ةطقصل ءاناتت ع 068

 ىدوت نا ةيمطتوعطع» (0همحتصعم (ةامدعمب ؟ءاعطع عطس غدر لهقذ ةصاعم 102914 ك 1

 177 جل عمفءاططص7 ع0 ل1عوعو كلو ءهصور متعطغ 0ع آكل ةداعر 20 ؟ءةؤئءطعم ةءآ. كلن 7

 ىملورومثو 2 ]كمصوأ ن0"1عم 2ومعوع» تان ععونا تق ءعاطعمر هه 0قهقذ طمهق ةمعاتت عطس 1

 طقفعر مو هم ذم عع لكسمفأا 0و 2ةدممعو ناعم معسق هج ةعلصعمت 77 ةلعت

 نمو وموتعفعم 0لعم ةعأ. 1م0وءمقعم طعطقش مامن 1*عورتمعت) ذم لع نفط ومعاه

 0ع طآدرص ةذد , هنأ 016 (©10ه56 هد 06ه طءهنءعالعم لعد مح 5 35عا1 عمات

 ةةلوسوم همز هاون [03105 ععموصسمأ؛ر 05 0ع 4ةعندطعع طقساتفع ص دم هن

 ن20 ةمطص ؟ةم(ةجندوناطع. 1طن: تصقعءاعءطتتاع 1"ها1, 0388 عة وغم هاهم 1-5

 ةموطمعو ععسفممت 1210, قص0عغ ةنعط ذم معصم ؟ةوع تمص 1[؟هئمززأ#* ")و 0 ئصَو

 يبنلأ ( 411) ةاقأغ يقل صو نبأ ةامطغز طلمطوععد0ل عتقطغ لمعد 36 اةءلع1ةسدسع

 ةهط ررآل16 ق4نعوطو» ةةهئئعم 016 038 ديلا قاضم ةم868664 068 فاض“, 80 نا راع

 فانم ىبع 1م موس ؟هقو عمد ى]1عمم502]ع7). 1ع سنصل 01 عقور» 18-

 ةعطعتمدصععم 11ةعغ زص لعدصص ؟ةعودرةهمععر عع  لهصص ةتتعاط ةل 018467“ ةيمالعإ

 دوأذ نبأ 8314 دوأد ؟هوم]ةققن طفطعم مدقق. آنه0 ؟ءصص دتاتق 8508فل" ميل مست ٌْ

 ماعم, هات 0ع لآاوصم مع ؟ءمالعاتعماأ 1"هعمب يعطقلأعد طقاأ 8 ةلتساتمط

 ة 1ص 7 عدم 1 ةنايمإ ممم 06 طلسم 0عق طزءطغعرق [اطم سقزز 0ع ")و 1

 وم 156 088 عاعزنطقولاو كمع ؟ءعوسدءططمع نص 06و 8[ةعغعتصق 11!!عاطر 0-7
2 

 دوأد ماعاتغ ناقنطأ6. جتدطقت»!") ةوعع هدف عامتن طعس © نصلع داع رمحا : عالقة

 ا) طلس. 6 م. 7سط. 17, 245 1عمتط . عموط. 7. ةؤز 11ه. 82, 6 37. اتءذ رب 0عوقعس

 0 وو ءانع 12و010:5 قمع 1هوزععمجطءزئو6 طقطعس.“ 2) طرتكك. 6 م. هت 5و 39

 3) ةعوط. ؟ولعمسو م. 510. 4) طظحص. م. 284, 1. 5) []ءوةءنئانضع 067“ ناسا ا
 2. 500. 6) اكقسأا م. 554, 9, 0 همعا طممعطءتنن ع 826ه15م1616 06ه ةتخ سدئاععنط علف

 معملعم. 7) 1ط. 2. 183. 8) كد. ©]. 284. 1: طل». 6 م. قصص. 20, 25 كن 0. ©!
 ردنسمع د

 ط. طعععمط. م. 244, 1*معزتار قعهط. 7ةيفل د مقأب كاتس همعات 03م 1"هييتعص: ميلس ١

 (ظدم.) هسه مالَس (ككهزمتثد), 9) 151. 11, 90, 92. 10) طام. س82 نسق آ1هه4. ةلر 1.



 منهو

 ١ < ودي و كَ هه و7 5

 2 طوست0 تخل ةسعط لعص ن1 سدز وست نع ءادءم 1[عةماوعم (عبت ما. ةعبابت) كدب
 ف هةر ا كل

 « هن 2وموععم جان ععذءط »وطمس ؤ خيعبت 5100 ىةمدعا“ ةاتق 06م 932 :
 ١ ١ - ىاع ول

 06م 1هططقق“. عت ظ8ممقطتنم 20, 25 8ه0عغ ةزءط 03 ووو“ ةقمفلمدعاع دصتأ ع

 م ادم ععممممص 6غ ظععاعطسمع جت ععطعس : ىغطعتاف ةصق عع 1"ةطتتلع 0ةدع

 0 , ؛طعتاو ىمص 5هلقهتسمنو عل عع“, ىتع لعمص طلع ةسعط ةمصقغ هعاعمد

 3102 فوم عتطم رىعملعم , كك لعص ؟آ؟تنق روم قطن لم ةتطر ةاعطعم» هطعص

700 00 ْ 

 د 20

 1 لاا 3 ع 5 قط 1 'ةتلؤم 3 06 ل1501 هلع بر احم 3 <11
 ن0 ةده دع زا

 ا 1 لا 2. عن ؤمسسوف ط. منطقتنا (بر اح ف 0007

 0 عواج هو ممعط 1ةصععتةمءاعسر 01ع هقعط 7207707 اتصل (01غ-

 هم طعموممأ رىدتعم. آ[وق لثع لوص ءمتوعءطعم ةصاعإاومعأب ه0 15, مص ه1

 طتتغ لعمعم عت '['نانطقفخ جم 10عمغ قعاسعم ةنملر ذطعو 18عتوؤوطع هصك عنطاتت عام

 لن كةسنا م. 380, 3. 2) طلع. 6 م. 8مص., 1: 660186. 3) 5ةعونر ءطد“. هن. ]و
 83-15 7.0. 4) 1"عرامع, ظامابر م. 5. 5 1. 2. 956 10 ةاصع ة201ع 1921-

 18 "نع عمو ءاتطسا ؟هد طوجهسق رير2 6ع ععط عصر هاذه 2ةصعءععر هص 0عصع» 6

 0 جءمطءءءطعم. 6) 110. ؟. 3.
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 زو6 لمه ؟”معاتعط, هر زذع هاعت مهعط ووو ءوود 0506, هه 06 5

 عرقةووم وع 9[ مط عقعءط ءزصات ءاطلع ءأغ 1[ءاسص اعدرردعم ععطصءامأ 0 م 0 1

 1*1 عءاك عم 0 زم لوسصعم 1م ة1غعر» ثعلتأ 0هدععط ةعاصع ةصق عت" راتب ها

 06م ظادسعأ ىف ) روبعتلم 5ة1ت]لعتوءطع“ ةاهمصتأ, 0ع تم لهجوم لا 6ع

 عمص ظتمومص طفاأع2). طلع وضم ناغس نس يفق 50مل“, لمعت ويس

 لعمر طعووتممب 35[8 بنول]موطت“ و 1 6 10 ةمقأ عع 26 طواعهمهأر ا : 1

 قر وانو» ]طع ط1 عععوءطقلا انطعت" 5 © ممموعم زطععم آرهصلعو ةتتقعع0ءطقأ ان

 طلق ةقهطتص ىو ةطصعم هم ظكادصع ؟ععسص0. 1”ةرعصعت» طعاوقؤ ف ّدص عم يول

45 

 لعس همز 06م كاووتو اسمع" 351804 006 كمعق 51ةططاتل قو 0 مومو تل تان 0 ,

 ىسصلعم (15.)ز طعأ 01 عدو 1[ مان عون صحا هتغ ططقءطأع قط 188غ نا 036 ع6
 5 تا اد 5

 مدعجطع انععتطع جتك ضعت" 17 كنك ةءادقأ نه ط1 كغس. 1 ا 1
9 

 طمل11 نط ظسملعغ ةزعط 016 معز كطساتتع ىسرأ اق مون ه1 ون 5 8 011

 هرم ععأ 11د" تاَدذك اَوق (مونو كنكأ ارذر كو. دتغ 506 نمل ظحتستكه]11 علان تنحا 6 '

 عرى ةصلم» تحس © ءةطءةصسعاطع ذم 16[1ععر هام ذم آت مغءمةعءا1تةلع نمد لعص ةل

 ةروط1ةءطعم عملت [ءدتأم 2315261. : 1 : 5 0

5 
 هر ظووءطس ةلطسسع لعدن تسع ءارر هددت :

3 6 
 10ود 17 ه6 ند 11م ععا موس ةءر' ذصح 8 ووصل ةععص 15 ةيمال ما تع 0 010 : 7

 هو ةامطغ لعصص أدم عذطءورتأل عود ك8 ور ةد

 مقءطفكعم, قف طووجعتمع لتو 860ءمغدمع لفف ؟هطق ذم قمع 21 مالتتسا 9 اعود

 ىعاصعم 801ءطعص 2ةمعع ةصاعععم «. ماقتل 06 نا الهه وعطالاب ا

 هملعاقا8) : ةعنصلا ذ ةمئتلم 000 عمات عا“, '['ه' ا مات يجمل اع سسةم“, :

 از طف. 01. 77,11 7. 5:5 1159.6 م. 18م2. 1, 216 - 1ع 156 ةيمطع الا

 معصم ؟جوعو ممم 4سعقل15 ممم هتمعر» 8قةمقتم ![هلدقودل م. قر 3. 2) 1[ ة 8

 ظيذصا.. م. 2565 016 هد 8عءمءاءطع ماعلا فسمع 15غ مدعاط 0 ان1ععاد د ١

 3) دس. م. 349,11. 4) ىطدثاقهف' 0 م. 475. 5) 6 61. م. 965,
 6) آعط10 110.7. 82. .27): فص. م. 265, 1: آس. (51ةه2©) 04 , 1925 6 3

 لكصص. 29, 15و 4. مكلتسم ' ىلا 110. 84 11.26 م: 00000 4 6 8ةدتأ ال ْ
 7. 50: زكةصنا م. 650, 5. ا ع ايا 9) م. 9. : 7

ُ 
 ا
5 
 أ
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 3 فَ -

 عوق 0هعءط ممهطآ ذم لعص ةزصصع هد خغباس !) عد ؟ءوؤءطعم قا طخ

 ل[ هرجنع دمج 1[كمهءؤص 0316 2ومعع» طعمعت ءطصعأ رى هعلعمبب لذ أ 128710 معمق

 ( طقطعم ةمال, تمل له 01 آلآ كفوري تع ىتع ةهعاعتعط ةءطعم 50 عه

 هدعاطوأغ عع كتم ععا مهصعع» معرب جنك 0ةددعاطو طتمخمفاةمأأ. ةمعط
 كة .6

 1و 3 لهم سهم 06ق 51 ةءطولوؤةصش و زوز خمال نم 2ومعوت, لععوعم ةمموعامع

 لك (ككتموءر كممصلع»ع ياعم ءءطعمر م طتصوعأ مه021.

 ه يتم عع] مهصععر» ؟ةرسعم 10011, 0مسصتاأ 016 1"عزع 18327 ءعدصوع 063 آك 5: معان

 1  مزعطغ ععاطتمس 0ع 0ع آم ه]1عهتف2) طءوعطءءزطا ل14 117 ءتنع سعف

 "5 101 عع 0 هزت قة :

 ظ 0 1ك ءطحتع عم ةاعمسصوعق 1"ةقل16 ةطعع لتع اكاط'صع 01 ءققأر

 86و ةزعط 0ع طدمعءعمقعصعا انطعتك لعدم ااكدنسم نعت عمقا.“
 تو

 ') نيني 1طتصفزعانك يتلا عع ظدمعو» رمد 0ع 17 نم عبس 0. خوبس)»

 هو 028 ؟6011][عمدصاص ءموعتس مع“ 5جعاطع 0ءمءزعطمعءار عباس 4) ما غبا أوس 5

 1 تاغباس') نعلم ؟هاالعمصسعمعم, ؟ءلنعم“ ععمفممأ ). 8مقق هق تعط طتعمطوت

 دس ثم ١7 يع, نهتعطغ هس 016غ آقصعع طقصلعاأ, طور ءتقأ 0ع آت صتةنؤط 0, 8

 ٍ 181 عمم هطقكأ ةمعط اكان ءرتعم 1[جمجعتنم 0 0 يادبأ غبا أودع

 م كوسم لع دعس ةماءاطعم 2ومععم مقار طعنقوغ يي ٠ (لجر) 12ة8و ةعرنص عال
 كا

 داءاطع# وموت“ جسم 13 معوم طعقؤمصل, ععطغ ةتتف 0ع 1لعاقستمع لع طفح

 5 لكمعؤةصفأ(ءال عر كذع هطعص ةمععققطتا 5 تننلعر طععوم». قةنعط 510 01

 00 مهمع توت وءانعد ظوموعع هم طعام, هطصع ءانطع لع ط[1قهلم دمع ءقعءطلتاقأ

 ْ ىؤرسع, ن0 لع زص هتمع“ 1*هدةءامنصع 0ع ومع عمم ةعوؤقسلب
 0 و نس

 ذ 0061 فرغر *) وموسم.

 8:6 84, 10: ة]غثرعه 1؟ءاتو تاغباص, 01 ذم عاوزءطعمم ةزصصع كان طا
 1, 016 8ءلعداسمع ؟هم غبس معءلاعم نصاعم. 2) 1مءرتا, طفصمفهات طع. ]ب

 7 3) ه0. ظاومعر. 485, 12.١ 4) 5ةعع 34, 10 طفص. 81,6 ”؟. ننز 358, 15و
 1 ةلق طء ؟دللعرنو فم ل10. م. 82, تن 5) 1554. 14, 385 8159.6 م. جانط. 14و

 001 م. 128,26 (؟ تعا. عمت 1"ءل1 لعو آرقوعم)ب ا[عمنط ط. هدطقتع ”. ققع
 110. ظءعلاسر م. 165ةر وو طلح. 6 م. فسخ 1, 11. 7) 8[1طلقعدمع طوس. 61
 و5 انو 0 2 لكفط ط, جنط. 7.55 , 1مةوننمع انطون وعامع: هسصصتطسف مسعف

 0 ديلا 61. 2. ' خص ط. ]كسل لله. 7. 76. 8) 8س. ةلب 2. 9) ةرممع
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 © 1 ءطعم كزصم 516 ةخغباس طقأ ةضاقضف ياو اا وص ع“ امس ةثمه
 زي

 ورع 18طموصعو» عم 1مصتصت نللعفتفو كم هادف, هم 0عووعم 00

 زم ةعمص ةمعطوم كاتساعس ؟؟ بقع 0عم طتءطغومو ) ةمععفمتعاغ تسل, ؟هص لعع 1" 14

 0عو ةزعط هنوتعوووملعم 5اعمصعو جنك 016 ا[! كاع 0عق ةممعتق نطور هع
5 2 

 سصضافضق , ؟هرد اطلومصو ععووعأغر 0ع ةعلص 1 ةعطل ةمزم عد اةهوغ2) ماس 1

 لوصص ل1 0«56عمغدمع ىبا"ءاععط7عك ةص. 1"هدحممعم» 0ءقءاطعش 77 ن2 5

 جاد عاء1 نط جسعط ظءعصفم ميم عمم ان ةتسعم 8501ءطعط ظوصععا» ةاظل ضاق #), اعلق

 يلع هاعط انطع» لعص 1[ق»مورع لءووعمر 0ع ةطص ةصاععأ, توتعقون نصل دطط 6 هلع“

 [هرعمع» ةضاقم © نمل ضو 5, رود ةعمعم 036 همقغع تصل !ءامأع 1"هدتتن 1

 مءطعتمار هدأ ةمقاعت, 2. 18. هم 1[هغعمعطاطتر ععاتةدن عانت 990101
 فت ١

 ايامع ةطص]تعاطو قصفءطقسدمع 11ععأ لعصت 117 هدناع ظرتان) 211 0 0عو ءطعص

 * ؟دللف بتلعلق»ا: ىو ءلاعع» طوسمعب 7)“.  ةطمواأقلأ 89 هطتوعم 8ز ءط عرمعت ةةوعضدق طقط 1
1 
72 

 رز طاع 035 8110 لعد 4وقو[مءانعمو. 102 ومجموع لانس جاتفسسم ن1 6م

 من0 ةطءنسصح ةصاعععد ؟مم هطوم عاعزتئءطقدس ةطعسع عم آك ةدنمعات 0 2 ١

 وت علعمحس , قهصتغ لهم 811 عسمنعواور 0ءقدوم [5١ كاع ؟ه١ومفوعامأ. 180 ةءط 97 لح

 ةةاتقعط ندع 0ع“ آماوسألهر رسنغأ ل 15+ 35 هما 0

 ]دو 0ع ظومعو» هنأ ورع, ءةماقأدم0عص 1"جانعس , ؟هدد لع قوم صا
 5 : ف

 ىضغو ما. موضغ؟)ب اعد عت ءاطص عا. 2 0165م 8ءوعءا م عدطعأأ تناعاقتا ءق هول

 طقأ. 11 عمم 0ع 1*ةهلغعم تتسم عتا عع 2وممع» 016 101 ءطغوتع هص لعط اك ءعاع

 8مزووعا معد 1ءوطعف. ”ةصع ط. [عناؤشسمس ةذهغل)

 از ءل. داهمع م. 48, 12. 2) ة[عقصسنتا م. 206, 13. 3) هوس عطقدتلا 2 0 1

 71: 32106. 32,6 +. هن. نك ©]1. 4) 6دمط.ز 8مس. م. 2469, 18: طلح. 6 م. تدط. ةردزلا
 ن ست

 117, 4: 1[[قةسنا م. 284, 12: هتضاغفم ىهنت ىف سارو هلك 035 هالهق 76116 0

 انطون لعص 0من 0 ءووهاأع. 5) ©]. ه. للامغ. 32, 6 ؟. ه. 6) آنك. 6 م. اظكصص. 20و و

 ةنط. 11, 11: طمس. 65, 6 هك. ©1.: 249, 18 284, 1: 1[هلعفشمتم >. 69. 7) ؟[هللا
 65,6 61. 8) 25ه ة1. 5. 2. 0. ادم هدعأ: (دنع) هيلع اهلثن يلون. لعص 2ةص 1

 ةهص- (ةدقد) ةءعطعم“. 9) *ةسع ط. اكمل ل10. 7. 76. 10) كك 08164 ,194 ١

 هو ؟هم مع '1'عتءاطع طءاقذ6: كبح هيام ىحاضل و 06ووعد 17 ةقومتم 1 0 ١

 معلوم تكمصأ“. ا١) 110. 7. 0
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 0 8هماءوعا 1*همعطعم ةعطغ مولا ؟[خملع لسنة مطعم 2«
 ه5

 0 6 م. تسط. 11, لييسملا 7 ىاكتع لوم ةزعطعم0ع عد

 : 00 لما لعم طعزلعم لا 1 0 1[عقصناهغءل1 م4 ى أون

 م ىهنت ةزم0 0دق طقسفءطتوعر ؟ه1ةعممعاءطع ظ8داتفأ- نص0 13 ءاععصوأ لت ءاع 0عق

 0 #0000 21 618[ عاط ع

 5 هلع هماع1 قدما ؟عملعصت 1 دابر ىو عاانعت“ هط ل يت عز طعن“ ومع عنب

 ه 8ءلعدضتسوع ذوغ طتعع لنءع 1”هاعو عع ةملعتعم هلك آرمصع هصل 9 ءتاعتن

 5 قع :) (ةاتعط قعر 3717 نص طا ةلتات فَ ءلمع1ةعاأ5 جاه ادعوا عوج

 51-35 ةصلعمءرووتأق جاع ةسعط هلل يدا هلام ىوراع همس ) , هب 1 هك

 ”نم0 لدم, 0هق5 فغر هندمتاتمواتءان  ممص. هع. ةقغ, ءاعطعو هص»

 ' جاك معد 00ع» معابر عع 0 ءعععمسأةطلع حار نع 17701:06 , 50 د
 هم ون هس <« زو

 1 .ةطعصق منها فغز عرد هاو فغز عورد ةه816 7 156 035 0ةننمد 86د

 0 مس.ز ةمقئععو 11نجداطتالصمعود ةئصل ممعات لعس 1عمستف نفوز

 ةاَغأ 184ةهتطقمت ”) دمل 8 قانا 5١ هراء ]ةرععم : راك ل1 مدع 12هصق لنك 0011

 م ةسعط : يدر ععطو» طففعع» < فما ةتطعغ لقف 1[ هدا ذص (نهجتغعا عم

 2 دعم 81086 ةتك. 1861065 ةؤءطغ زصح 2مقدسم ءائطقم ععز مدع 58 ةاعاطع هنت

 : د3 تاق روز. 1وقوعاطعو عتاك ةهدعط ؟مج 0ع 0م غوص 181عافستمع: رىصتع

 هالوعو ككمعمءطأ 110. م. 32 1و رود ىخطسل هلق د. 616 )2  زا. من 82 طب
 3) 7.76. .4) م. 284, 12. 5) ة1كقصنتا من 94, 1: للمأ. م. 1655 13. )6  ماد

 68, 15: هزمع. [عخصنا 94, 1. 7) 6مصطع 8) م. 119. 9) 111, 5.
22 
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 0نمصعم 1ظتصعمم , 06 صصغم : ©ء!اتعور و ءادع“ (د مسنلا :ةقيقرلا عردلا

 ىمرعومع 036 آ؟ ءتءططوأأ ءاعص طعصتطغم 116 6 مدضلطء0 عادم 1م راك ءأاكر علل

 ةمسمفاتعمم لعصص طذص لعصص 1) ةئطسضم 11ءععم لعد عوض لعد 16116, مهعط قع

 لعمق هدد 8دحخصمسءم  ععات:ةنتعطغر 06 رموتءاناتءاط 11 ةفدع عاعاغو 1م عد ا
 َفَعَ همم عممووو 5؟0هللععر ععمو نع: ءامسلا للجج وهو دءام قارع نف باح,

 مز مرموق 1910 016 8علعمغسع ر,؟عوأ““ ةهماوعأاةطتار 01ةعنع 156 ةطععاعلاعأت طوضف

 هاراعورع مع ةغغةص ةسعط 6 1 هممدع 0ع 1” وانواع عاام

 ' ]لرزو 7207706 06م 2ةطقعا“ 731 0 اكل 0 0 هع زءلمعاط 1

 طم ء1ءطغ6ر عم 1كة»معاع تان 2010 نك مآ ناَحَبَأ 2 (مالدتلا احب,

 11ج عدسة ةذدس عز 010[8., 8111. 2. 1836)ر 1. نحب 4. نر را نش وجا,

 هزو. 525( 1 0-0 ىماطأ ةهصقعطقأ عتق ةضتتةءات. هدوم 17 خد لع ةماعلا

 لاوط) ٌلايط“ ع 0 وزد0 طقسلقع 6 ءععصفأمس0 01د ءملمءاط دع 8 ةقءاتنءئاحانص عر م

 قعد موسععت١, متعطغ لعطص ةلوصصع ةادنص طماع عععولعط#. الود ةماعطعم وص ءعم

 نزعل ععددقعأر 0885 ه16ه ل16 [ةمععتر ل16 طقصلع ت00 155 06 000 طه

 ةعءاعئ عم ؟)و كم طومعوء», 0ع لعص الوسم عدصع ء0ععاعكأ, ع. ؟ومطتتلاغب 1 /

 ذم 0 ةرئاس عرد#) ليي ما ليلصف ب زو لع» 23ماء1, 06م تع 1”ةووع نون

 لووعغم10),١ 7ويوعاطو ةءطالعممأو ههعطل از [كدكهززنع ةدهأ (كوس. ©1. م. 853, 49. ان) 5

 كتم 181ه متموط ة6واعغوب طاقملعب قمم قطمل شيث 1كم 1

 6 عرج مط” هس اا رمد ةءطص7 ع0 هدو 8ءقأ) ععااتوبءأ هزل.“

 1دوطعت» طعاقؤأ 061 23261 تاق 0 00عم, 516 اممم عع ماو 06 1س

 "لع هتقر لوي 5 ال ن1 عع 8ءط]عممعص““. 1016 5ءااعممع 0 00د 5 هز

 ان 0106 جانأ عع هم, 6 2هطقت 2 عمك ةطصأ 8 0

 0 رعقستا 01. م. 94,11. 2) دس. م. دقو, 9. 3) 1من. 6]. 59, 4(:
 باعا.: ىلعسسس“ دع كن. طلح. 6من ىللع. 2, 30)ز سيل. ةلب 2. 4) لحس. ©ل. 6ةر 50
 5ر ةزصق. 2106. 114,6 ؟. تعز 1205ءع. ءطص دن م. 120, 6 ما. اكقستل م. 61 18

 6) 1عقسنا م. 54, 11 (2كهق 30 ط. طاق“ زاةعأس). 7) طحص. م. 358,6 ” نا

 8) 1[ 05وءع., ءطط هدر م. 65, 10. 9) ةزمع. 1810. ولك". م. 165: مآ. طلح. 6 1

 جكمط. 11,12. 10) ةط. كلا) ةكحتس. م. 358,7 مس. 12) طلق 6 م. ]كهنت. 20, 3:
 ركوس. ©1. م. 284, 8: ظل. ط. هدا (طوومانسعع هب ه. 0. 01. م. 245), "هل

 اذر اكفصلتا م. 628, 2. ا!4) طاح. 6 م. تسطع قررت. 197, 4 1ْ
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 1 ا ومع ع, 16 ءاص 1'ءاعاط ععات عطا ؟هطح 03غ ذصحت ظنواتكو

 5302 عاق مم عسل نك عوو 5ءاطاعممع موطق ة تأ لعص 1م0:ةءطعم ةدك“

 تمول هلع 811ةقعط عم مهصعع» ؟ةرنعت 251لونا عع قدا, هدرمع)7ع نصح

 , لعمص 00 8ءمعاعطمممع ر,0هرحم عا“ ةموعغ ةنعط دم ةمتوععم 5(غءالعم

 ]نط ملمع هه علت أن 816 [عوؤوضل0عص ةتق ططققعءاط ءمدعاتع ؟ءةعطسصل ءصعض

 0 همرت ؟ن]1 ند 1108311. 1[ةءعغطت م. 832 هصاعص ةأاعطأ: لاخىلا اهقلخحب <78

 1 1 نك (ضعب 4 ايضعب لخادنملا. 816 عازءلروم ةزموص © ةسوطعب كقطع

 3 ةمسعءط ءملعص مةسودلماتعاعع لع» 11ءطاع“. عطوة 03غ قنا 0ع 1[ةفعطم

 كد ملعطغق 6ءمهتعرعو ةمععاعمر هط ةاعه ةطصاتعط لعص من( ع]هل ات عطعمر

 0 10 1 ال ةزعط ةملعمس , لع ؟لعع طتصوع 0مسءط كمعم ةاتسكأعال

 :ةواعم» مك ومتءغمصع ب عموتمف 0:همعو) جوعطدملعم وعم. ط©عمص ىعقمب

 28 طع اكلعاقسدسو ؟هم ةككم (ةزعطم عملكم نصاعم)ر 7085 84

 امهصلعم» ععقتوأءد ظتمووس ذع 1606 ذو, هم طومتءطغ ةزعط 085 ةانآ 16

 هرمنا ت26, 036 ةزعط مهد لعص ةمكذعطعم 020 هععط تصغع»قءطقع0ءط ر 0833و,

 5 طعز لزعوود 016 طالمعو ءقصكدعات ىدسعمر هلع طغت لزعمعم 551ةلوعات ةسك

 مفضل 1جوعصز 8ع ل16 ىعع زطعو» ؟طتسخسمع هصخاع» كمقصلء» 156 لوسنأ

 8 30000 1و5 اك1معا1ععر 585 ةزعاط طلععاتاعع ةص0لعأر 15, 0855 016 1

 ع 117 لوم ؟ءراا نص ل عط ا ىعفاطقاا) لمدن 2ةصعوتت نرطم (11ةصد 189, 1)

 'ز 1 : 0710. لءلعر» ظنمع رو ؟ءعصل ءاعأ. لامع 0”1غءدتنسع ؟عطلاع

 ا 1 7770 065 ةص2ء15 طعاققأ ةقاح 2 تلت #) زد 06م 110 ها1هلعع لعق

 17 156 لعد © 10ةةا1وأ عد 20101 0 1م 016وومد ةزمصمع ععطعوسعطكو ةاضع

 01061 20 ءاءطع» 01 قم اطقم ل هر ءزاط دصو 5 0 مم1355 ؟ععطعم

 طلع (0 ءقماسم ععم ( طرق ءاط ءد) عم 0” 9 جور 10318 مدتم 050 عع5عاهأب

 . ةومص 0 عمصتع 2ص فقلخ 9 ععمدمسمأ. مةدك لثو ذم 28606 ةزئءةطعم

 98 مهمات ءغ 06م وم عدو عماتس0عغ ةزعط ىماط] ةسعاط 0164 80 عمغدطف 1 1261“

 ركحس. 340, 11: 1104. 236, 15. 2) طلح. 6 م. مص. 26, 7: ةمأ كم.
 ١1 3) 110. 782 كك ©]. 4) 1810. 7. 51. 5) طه. 2. 82, 18و 189, 9 7: اتنَو

 ؛ 10. 38, قر ]عم ان ا. جنط. 7. قم 8104. من 936, 5:
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 06 1717 ند: هاَملَع (ءذع. دمتأغ ععومول نعمعع 0ءعءاتمرمعز هم فقرا 8 (

 بمد :0وج 11ةءطقءط تم معد ءةمغ]عطصأعءا» "105. 1 5

 . 1838 186 ةصعدمءاطصعم, 0883 كاد دمء[2 676 ج00 ءدقعانعو 108 دس عرف كت لمد

 06. 1039 ١ 0 كورس 2 ةمصقأ ةءاءلقسأت ى12وصععت, هد 7ءاعطعم كلل

 1؟طعتا دم ةعم جملعنم كمععأتوتن اهن“, طقف هئساتءط هقهعط 185 ةانطث) ل نا

 يب نط1ةءطع# (خيوقتم)“, لذو جسعط 6ةدسطقحت ةسفووع» عع تقزوضعم ةضوتانأو

 م ةاسعم0 ةنوضوم مذا جوسْدَم ةماقمغورم 110. © 1لءططع0عدغعدل هت هن 7

 000 0 ب 100 رستم 8 أ هدم ذم 8مم لع ار سما هوو 01و

 377 قرماعع جن كممه1 هع 18(, 0285 ؟هد لعد ع20عص 280 اتءاننط عع : ريم كيطمطع عمك

 همم ىدمقطعمو ةصعاسمس0 عن ععم“ (؟هد لعم طظتصععم 063 ةصقعتتقو 260 همانأل

 ؟وئاطوم ل عمو علم ععاقس 6 ععدم ]رعوعس د. ه)ر ؟؟ءاعاطع ويس هم259 ه1 ءاطقكت ص هذ 1

 ؟ءمءاست عار - 160م ةهزص 1هأ1, ىو لمف ؟؟ كا ءلصع 1"ه1عع لع تتتفمتناتصعاتعات 1 ٠

 8ء0لعماخسع لص ةعلسعم 8ءودتأل دس ععم هدم ءاذ طقاأرن ب 016 هيتقذعاتع 06 6*061 0

 21 هند 0ع !1ءعغر هم طقصصغع لدعوتنبق 0معط هتعطخغ طمأغ ها انك ل1 70 810-

 ععوؤما1ز6 (ءاغدصع .هطتعع»» قسد: انءلعع ععوعط]هدوعص >؟هعلعطر 17 ءاتلتت 8 ذو

 4مم 816 1 ةلتطت ه5 ؟ءطاغعر 0ع عتق ءطعم ندنعط] ةءانعتاعص 0. آ]. 10]ع ءانعتل

 11 عاعدم 0 عوج ءاداعد 2 دمج عم نسا عمفءاط عت لعاو م16 ةزعط 6 همم 12-
 <52 ردن

 اكافظصوصع ؟هد ةدورسم ]و طع ويحب متعطا 6 52000 لزووورن لوم
 هم

 ةمععاتعم0 ةممتصعءطتم ؟طءامت ععم 1 37 2 (م. آروضع ةسعاط 088 3. ةعأم د
 «ذ ردد هر دنع فن

 81 كورز) ل0 علف ومو ةذوروم عرد ا كلا فلخ 9 تاعاقسأو

 1ءامئومع 1لءاقتعحدمع ةعط]تعووؤ ةزعط نول ريتك ىفإ 001 كيلا
 ودع

 (3لدفءطعس)“ هم. كرز هم11 هدف لعست مه:ةتقءطغم هرز ةصغهمصقعم ةعلص 4 لع
 . نعم

 !ا) 0طحهلعل رم. 242 (هسف 1106.): ىيسصعتمو ةمووموهأغ لهن 0عع 1 ءاعفص 068

 1[1ةمووؤنوو - 0هءط ممعاص 12140, 0838 156 لص هنو 88لوود عمال ءط[ءو.“4 للانق

 3[هقممما م. 48, 2[. 2) م. 119. 3) طقس. م. 818, 6 ؟.ن. نك. 1هزئأم [0ءاطوق.,
 جداغوعه 1مم (درح ىلع ةمح ت2مم) اكقفستا م. 488, 2, "هنو ؟مص كاققطقاط 1

 مسوتلمر 1[. 111, 38,9 (8ءؤؤؤم ط. طصعت). 4) طمس. م. 318, 8. 5) طك. 6 1
 مص. "ا, 93. 6) طمس. 82. 19: 2101. 146, دمت 17 هتته1.: ىعدع 156 كضعاتب 061 م

 110[1عص ةصفامتغ 065 طومتعسو متغ !هتفءطعمب 81هغ طءلععلعا“. 7) 6دستتب 8) آه
 2. 146, 2. )9  1205ءع. ءطانم ةنظ. م. 68, 1
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 لع 860. يعلمعب طدمععم مسك 1513همضموعم طف ءاا ومع ردات ءطعم
 : < د ١

 مطومتعوتم ةنمل دارز (طوم2ءموءطستءل) معطقغ لعص ةرتقغ عمد 1311ه قعد
 2-_--_ © ت ءد

 [ت103) 4 ما.تايدر ز ) (طومعع), طعتلعو اتوطعم, هلقم كو. عدس 2قمق#

 نك, مززإ 8 هملاقلت5 زد ةتمع. 8[ءلضر ذض مآ. [1ةيصتفءال نمل علقت هلع

 / 1111 ةقوعمل طومدع“. 6 وعم 036 4ظا1ءعلغنصع هدف لعمم 2 ةنفزوءوم اعقهصسأم

 0-0-0 هم

 1 عمومة عطا ةلعصر 03م5 لعن آتوطوءعقمو ؟ود كرس 12 كرز 1ه86881

 رزوعطعم 76ه ةزءط ععطعم اعممصأع 2.

 نوقع لعمت 7ةزامععد عمات هي جانو جمعا اص هوغو © ءااتعع 0ع 1و مج عت

 8ووجزو 18ه ةلئطث جهكم]عع لتع خس لع ممعاسمس 0628 عاطاتقو ةلظ قوه

 ١ ظمؤعط 068 ةدورسم تدل 01+ عاءزءطط ع0 عمغعص لعن ؟ءعوص]وهفقأعر هم ةطق تعمل

 316 18 يعز ءكطصانس ع لا 15 0ع ]16و56 هد 00[1ةةن11غةدةغ6116 4

 : هي ىناعاقتأ: فدل ةايراشم ,ى0ءووعم طلصومع 031 نظأ خد علطقت 06186098 ءمكب ةوضقأ

 : وعلل 28021, لعووعم 1لموع مده ادع زسنعاطوم 0ع 86284 ةزطلك. ع

  ركرلكا ةسحصوع ماقد“ ءطغ لع كزصص 06و ؟؟ ءعاو عوصم عن نطل ةنيعاط 6*1

 126: هرعت لعصقو م2ع0ئغ8, قةلععمل 01غ ةقلع7عر ىف ةلمطع ةلوط

 1هوينومط منعا طعومتصس للعم !قفذؤر عدم عواععود طاعطغ 710628 ءلانأر 59 ةتط

 نان لقص 12و ممء]موممعا» 0ةضابسأع» هواهم 0مم 19 ععلعم ماتقدعم. 1016 08166

 5 ممم قنوع يصتغ 180ءاوؤومعم ععفءطستةعاعأ )“< ذهن دععمص ةسعط هتفاتك انه

 سم1 ههتومات , هم 0هءانر سذع هو ةطغعتمغ, ععقدعطغ نصل قوه ةاكوض 7هقاقم عض

 كنأ ةسي ةزتشقفأ آم لع 5116 طمأن 1مددنت ن]]آعقتف طقأ 034 آ؟هد6 هد
10 

 زكر عمم هد تاتقدسمت ءن ععاءقأ 15(, 50 0ةصص 151, 516 031غ 1"ه16“. ة4عطصلاتءط
0 

 1 عت ص لكملدم : ىآ1 ركن ةعءاقغغءاغ ةءعلصع 8عاتسع (2دصمءنطغعست0) ةه لعص

 ناق.4 - ىو ةط0لعرو كالعع 4حدتدلمانعءاعع ؟انرع 0162م خس وصمم" [[ةطصعلت 26-

5 3 12 . ٠. 

  11686506[(ع6 76706 : سصاشخد عرد يعلو ومعمل, جانق تقطع ةلعت نقط ل
 ن 5

 6 عوسءاد؛ ”)“: رفغم (6هاتسف مماتعغ ةمعط رافغ) طعمعاءطصعف ةتفقع» لعصت

 م ةسعأت وعم طوصصو» جف 6 6و ءاحعر, لمع هع 85 0م10عأو ععومفةموع 11-

 " 0) ؟ذاه 8دلقل. م. 189. 2) كب ناسب همه ىازب ي,قموطعا“ 3) 1ص“
 ةمع م. 48, 11: 85ه0. 66, 10: آ[ذلعدؤمعم ؟. 69. 4) 1[ءوننم آلم. 5) (4ةطط

0 
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 وب ءزئمسمع لمع ةط]تعءط عود 1860 ءدغدص عز ىوباَس 3 ما 5101 1

 طومموم“ هم 016 ءرمتاط ءاتدعطع 8ءموعطستسوع ل ٌلئاَصَعُم اه 5 5

 4 ءءطا“, ١ ؛ 0 0 ا

 آ«زو 1آ"ه]وع ءامعو ةواعطعم 6 ءلععطاو مو لذء 17”ءاعللعأا لعق 0

 رتزمعم عز ءطعم .طوممو» طعم ءطمعع (م. [هقل د 6ةمط) ءايدخ (. .هطوط هب

 يال هلو طومدء“ر عومزاتنمغ هس ملمعسوت, كتم ةدسطقتت  لعص ..نكفستا-)

 11519 ةدتق: | 07 : ١
 5-3 2 د

 نهم ل نادح - اقوفك ءايرخ 0 0 5
- 

 يذم 7 ةعطعر» 2ومعع» هن 0 .0ةمعاتط وع لعع زبه: ةعطعم ةعطوس هتلكعد ظفملعات لنك

 كأم طوصعع» 03عوور» خس اعمهصتع [هتبغاوو تعم: اوءاعوأ اى تلعم لهل
0 

 توم ”) دنمستمس“ مهعاط 0ع ةسفلسات ءاعانعطعم 1ك فةسدسع كلل بة ١ 2 04

 هز" امم دططب عد معا عمن 4 نع أذأ), عزم 0 عقسمفعط طقععم قا“ هانا ٍ
2 

 ةصلعنو 8علعدغدمصع اعقمطوم 016غ !١ ون( ع 0 21518 طق 5200072 8 ظ.

 86عمووءدر 20ة8عوعءطق(1غعغ ةعلصس““) طتعسع متعطغ طقاتعم. - ةملعتنع د ع 1

 طعزس يانقدصرت ءتا عععص .ةالص ( عمق نفعا 0 هلع ؟1عاسم ءطعر 1مقم عدم زومعق

 لتءطغءماؤءطع [نءطعمامعلتطصسع 15غ, لهف © ءةئةمدعطر ىعءاعطعم نطعنطقمرتا مط

 همام عطقر طعلةقغ: ةسهبسللا (هممس همر و عؤلتفعط) 00عام ةنيَدشت 0 َشَنْشَت مهنا

 1مكهد). 5615و نوةزةصللت ءط اعاتسعنغ عع 2وصععت' ةصعطر 5 ءصن لص 8طن

 ةءطاوع لدددمك [ةالخ 0 0 :

 ظءومملعرنؤ همن فطسغ د ءدخل عج 22 هرترت 70112 7)6» عاصم 1

 لءرع هطعط هد ععععط ءمعرب خت هموسصع ؟هدد لع قعع لع آ2هردرمعا مهم, 6 عدكماب

 لو 261 ظتصوو همكعتسمس 0ع دععمر طوس عزوز لثع ةؤءللع طمس م. 59, 14 ©. :

 عهدوعأ نيتقلح نيققلح تحسن عورد تمل ةثص ةواعطع» ومع هس

 06م 1دعطغ 065 1عمل ةطقسصق (ءاعفق) م ودنعات ءادعص ىاس0 , 1مم 1ةدنم لذو 18 :؛

 ار الكذصسنتا م. 448, 16. 2) 81610. 8ءأن م. 129, 4. 3) هربا اتصال م. 5

 انزع اعاعزد ءءء ظتم عع مطمعطغعم لعص 1عمععر» عز ءط ءا 4) 7ة١غاذ ءاط : رر0عط ؛« 1

 ظحص0عاز عم متع لعد ظشعاكعم ةنععف“ ل. ط. ةطعع هءلعطعسم هع طتص#ع 53 ط2

 6 م. ظمص. 20, 25, 6) ظحسص. م. 349, 11: ة[هقاتس م. 11, 4. 1
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 01 ءطغ ارو ل امم 06 ا ةزد0ن تع لتو طلصعو زعمعتب 1”كتعاخأب مقا 0م“

 ١ قفة ةماعلا نط طوصد ءعاعأب 0ذعق ععاذم رذاحرع ؟كمسصح م (نوكي امنا

 2 ١ مم ةملعععم ة(ءا]عمل) ةؤءطخ عسا ف كعادكم طا 0هردرت عا ةعلخح

 د4, ل جمعا هتعطأ ةصلعتو دن 0عمغعم 1قغت دتأ كمعسم 6 ع وطم زعل عط

 طوس 0عرنعود © ءقانعع رمح قف عط ةد ق1" ع زون, ةمعط ةمصقأ ؟ءنعات ءطعم.  ةنعط

 ْ هوت كلو هموم ةءاكعت دحَعْلا فعاضم# ,رصتا لهممولنع» ةمتملا 1ةنسع ف“

 دنعلا ىف 0 وفعاصملا 5, سماءطع وق ( هووعأع طعواقأت ععم.

 اد نص عصغاد طع ءح آر ععموعاط ملا 065 2ةمصقعتتو اذ 016 17م1 و11. 101 ءدعاطوع

 [ جن لعم ككفععام , مغ ىءاعطعم لنع طتصعع ؟ءعضنطاسصلعم 1 تدع .61 ١

 ), زد قمع [[ةسممدوا ووجع هراعا: ريماسم (ءل, 8مص. م. 464, د). 1 ععصأ اخ نط

 نا66 رينق م. هس ,,016 1[عةماأع 0ع 213 عمان“, ىلع تم عمو 186قعجو نع نط

 5 ف قم مسصنأ عم اكسس أ مط اسنسععفا) :

 : ياتمو»ع اد عططقعم جت 0عمعم طغعص ةرناعوغ لم آكقماأع ؟هرج لأ ةععاق“

 1. طل. هزع هزل سمزأ 1عواع علت عانص طفصععمم اعلع] هن 0عأ. آن ةدد ا[ هدناع 9ابوخ عا ءامعو

 ظ ١ لعد لعمصتو 5510 قعم 8دععا, هل هد لعص آم, 0عووء][طعم طعم ءاعطس غم

 عزم ةدمطقتت 0وععععم لتع 13 هلعدمغدمع ريماسم ةا1ءأم نمل ؛ةطسأ حس

 00 عمد .(ظفصسلا 1 17 مره رود [رمطأل هم

 1١ لص رضا اذا هاّبرح ليد: هنازوع نع دلل مكحا
 , 106“ 1ع 2ءرةءادطمأ 8 8 2 طقغ هح لعم (؟هج عم ككةععام) ه08عمعط

 ةنملام .0ءووعاطعم اهماع» 8 قععا موز هنموءععطا هععمر ىعمص "034 نمادفأأت عع

 طن هزل ينعم ءانعص ل عدد كة وعا جحمصو (ه0ءه» ةممءطاسع) , 0ةطصغع عن

 ةابرح زوغ هلم ”1'"هرنفر ع. ©0طمسصفا وم. 1قق عالم ءمدط10(7218طأق 1

 6« وق ©طقسقل عمم ةزعط عع 8ومصع عدس ءصلعغ تصل ةطععم 5ةطل تأ لع

 6« هدالقمعأ, ىم طاعأطغ لع» اعمر لهو ؟[موعاو ةزواتاطمعر هي زمغ لغم طعنلب

 1 طك 6 م, طكمص. 1,21: 2طن 11,12: 2) 18هوعور ءاطتت. هلو م. 68و 0:

 1ط. م. 76, 4 ؟. 0. 4) 8فتص. 7. 964,3 37. ا



 ردنا 5561 نط عسس ةزعط 0هدع آد عع] عع ]وة عرنطم ةققعات لعام امانا عموم ع1. 1س

 انققتر عمن 1”مووتن. ص لعمع ظلما. 101عأر 1هعت  ةسعاط لعدد 1 ةلالغ 4 لئالق

 1و 8ءلفدكتسو ىالآدععأ تدع عودت عدسو هع 2ومعو» كم عع“ طغت (ك ةليلغ) 7

 100 زععمسأ هه لص عقدعم همدع ذم 0عجط هطغضص طغقم»ه ءطعمعم ةزصمع "هد 06

 رولر ىعاعطعم نصغع» ءهاسفست 3006 عات 00م“ 0 ضف 1220261 عمار عع ٍ 10١

 1آهم 0ع 1 هوجان 6 طوضموم طعاققذ هق انعأ 2تدطقتع ) ىلتم اععاسو ماما ٍر

 26000000 (نرخت 0 0. ط. 0 ننءططقاا هلق.

 4مل "ةتعاعع 1 !1ءهداوءزات عنع ظدممع» ةتطل ٠ كَم ا 5 كدشم ظل نسل 1

 ةما“اتفعاذعا لمع 8116م1 لعدم آ!" ءهدانولعءأغ, هلهم لعد ظطلدععا. 166 8هلعدشتسو

 راض ةيعاط اس ا[ ةرتئءعاجنعاط ةصوعقتطتخا. 516 مهقوغ جطعس تتعطت 7 0ع < ةيافتمل

 هامالو (لدل.ل 6 مع قفا. 21, 58 ع ل[. هل. ةقالل 7. 310: ْ

 اهَجورف تكتف ةاغباس كشنمو ٍ

 ظتعاعو»ا( طفأ عوستو5 0عص كرس دا 111 طن هموم من ءطانو 160ه عءقفان اطر

 نكن ها ىاتم0 دطقصعالم ظوصعععأت وع ةمدنعسفعأ) 1 ا رص عز م عر ِ

 ل كلاقلا يدب 156 لفطعت هفاطعمعات ءاعق1 كات عا يمال هانا ىم نه قع ِ

 ةزوا ط1 ةغءمغ ةزعاج تمم 0هممعاغو اكرلكاقستسع. جدسمقعاقغ؛ طآطوصص كشط زم ةرصعاعل 3

 لمءاطتوءطع" لقد كععدمو لعصع» هاطتوعد 8ءلعدنغدسم ,ق © ءلاتوعع لعو طوصقعتت ا

 ةعزدز لقصص رفع لعملمعاط لمع 2عوصمصتعم اغ زد اهجورف ةاقدءزبلر طحقص 6 ,

 * م ءلاعمف طاقصص ةطعت, مهتذ مده ه6 ععقعءامأغ, 0هق ؟؟هدتن ةصعط

 لعد طظوصعو» طعمعزءطصعمر ةذص م ءاعءطعسم 1"هلاع اق رى ءععم لعق لطم كش نأ عم 0 عد 1

 ( 24 ن0 عقا ءعرن عرد ةزعط "عءطا1أ عطا عام 0 14ة1ع 1و6 موهعط 0عدع ل1 ص 06و ١1

 (21هدوزوؤود طعأ قعصما0ر 0ع نط: ععو نع 1!1عةار هلصع ةكصصعالام 8 هد ١

 ةزمصقتكو نم0 ىقزمءالعور هم جا1ةعةتصعد اعدصم 036 ةوصقغ هممت ةطعملع كنك ]|

 1[ةقدانطع 01ةةعءد' ؟؟ ةئانتملممع جاف ءاصعع ةقصصعتتلم 0ع 5مععتعم تط لوم ©ةصسقت

 ىمال 1ءواععاتوتذع»» طدصععتع ةسق لعد توطل لعن معاند 2ومععم»“ طلع ؟ءوععم 068

 هزم عمامتو ةغداس هتءطغ'طامنع ععلقومل). ' 5و !!هعف ةمصتغ قصع مم ءاتقعطمع آنآ

 از طلص. 6 م. تسطع 14, 15. 2) 8ءز آرمصع 156 لقهف طءوم١هءطعضع ؟[![هدخغ ةاكل.:

 لطم طمصع دعتغط دوتعط طع ءموغ هك مهتا 15 ص ءءماوتس مهتتاق اطعم 01) 608-
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 ةمسععاط لعد ؟ءعدموممو طغماعت ععمتطعغر طمقوأعنط 088 ةاتف 4مم مشق
1 

 5 ةزواط عمددمت صعمفءامءعملع طلعغعمدم هم ؟تعصعم 5(عالع قمع ]كتم

 2 016 آرعدو ذم 5 قرم 010:ةءطعم لايك طوع. لعد ©(, 01

 ىم همدموسسءموعأقمأ ىستعلب قو طغت 1سعم" هللعمتو ) ؟ورص 1هووع: تيحش

 كشم 00 مءزا6 لعدص اآكةرعموع ؟ءعوادض ععااتوأ 151“ (و. ؟ءوغذم عدم

 86 ءا1عر 6). م«ومم ةعطعتع اعومص ه3 ةسعات كعص ظكزمص كضعق ه0.

 , 1 10 ىعاناطعو هم هةمعس ةم0لعععم 56116 6عأ 1مم نآ1عهتف 2) ننال

 91و 06 0616 هلق كىشلا ةديلام ,0 ودعم طلصوع ؟عون زم عاممسل هنو علت أ

 . طففعطمعاعس وتدل, تمل ءدعمفم ةمعط ذم مف ةءطمم تطعم (8. 297)

 8 قع ؟هص ىخطو لقططول ععطعهمعطغ زق. 1لاع ةطقامعأاع 860ءمكاتل

 ع ]عمدمغع لقص ةاطعع 516لعع زن 014 6 6 1 ا ا

 ١ 006 1ءداوعأاتعذع» [8همدع“ طعم ع عطعم 850 هنوعابعم طعتلع ]آر عوول"[عم

 4 1عونلغمك. علت 0ع عع لفعص ماتسمع ةزعط ةسعط لتع ننومستمعان طاع

 ند رصأأ لعصص كزمدع .065 ظولط ع ءعوعم مطل 76" تنوععم: ىلعط اهم 01

 0 قعم 5(ءاا عم لم 2م مص د همت نم ءامعو 5 ء1غعم 2دمععمو عوفر" ءد قار

 كدب لوقف طعوممصدعم اق لتع ظءعت ءطصمع هتك لعم 1" ءدحت مهتما عع 1 حصق همك

 1 . ١ 8(ه(6 0ءووعم ةلقم: يكآكذع دقمعطعو .؟ءوايعأةعاعم ظتصعفعأا مقطع انف

 هل ةمممعأع زنط من مدمزسعسمس ةعءطخو 01 ! © ا

 .8مرمسع» طفممتءطصعم تدعم 1ءداوعلا عامط دموع 3. الدجل 7 موعات 15: ة].:

 3 8716 ةنوضوم و ةدسط. ةةوغ طتصقس: 0. طع خيكدملا.2 8. هلو طعن [كهط
6 

 م 3 و - مالا

 . 4. ةنيصخح“) مواروو نيصخأ). 5. ءادصح ؟) هماومتءطغ مهما كلان-

2 ْ 
 . ءآمع []ءطءموءاعدصع 0عو ؟ءهوعو ؟ءعطاغ. 12ن» 2مققأنت ةغباس 8 كاوا انك

 10 181 عمرهم 2ع طلص. 1216 قمر ممعط جمفوءعلعص هع قطمتع رعود 1هغ

 مطآ عام 1[ممطصمت نسل متعاتنو ىعلاع» هلك لتع ذم لع قعمما0:ةءدعم قنتقعقاطو

 | 06 1"هرعمم 0ءةوءاطعد 10١غ.
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 1ككوصع ه0 1 ةرعصم لع هك ةطصغعات الويس. 6 ؟انضق ') 5ك 10

 ظنمتوم تاعاقضمر متع '[8هنقل.) دمه ةةدط. ةدووم, ةيلصلا يلع ومفكر لتعم

 نهي ها1وملتمعو ذص 8تمطاتعاع هتك لعم ةزمص ود ؛اضق ءةوصم]هعتمعط مقاطع

 185 1و6 لص طمع ,, 0ع !ععلمعسص ةءطخ عمل مءطلقعع مهعطعتعانأ نصل لمصتتم 1و

 ععورجطءنامغ , 1ءداععلات نأ 156.0 رس 1ءواهر» ومع عا“, هد 8 م1 1ع

 1عوزطتسلعم) هصل رسأ (طتعسعم) طعما ةئوص, ةمصقعطوغ ؟1ءلل كعادذ هع كصف 8ع-

 جععلعط ماس عع 0عق 18رع0عممودصعءرتنر 0وصص جطعتع ةنتعط ع5 115ءةتموت2ءزنق. ب ])ةقات'

 [عمدحس ءزن همعط 036 1مزاطعأو: 8. ِريِنقْلآ يكس 2) (مكتم 4 بطلا عوام 21عام“ ١

 9 مهم" 5 رى ععوعات | هةقعمس ءاث, 01ءطاعا“ و نط طت 11و 0ة101 2 ا

 1016 1"ه1عع 0ع 1"ءعداتواك عزا 156 لهقو 0ع 1[”دصقعان ع اع 1 06د ا

 مودصعع“ لعد 1سم تالعقتف ؟ةطخاف لعم 1[ةسصعم ةانيعتما 9) 06١ ةءاطان معد ع“

 61116 هص0 © !هبنعأ) ىعملعط ص 12 ةص معانا ا تلو ةهاةطا عمماتطسك

 لداو 811عار لعععد مفص ةزعط انع0ت عدغعر نس لعص 2وصععاتط ات عادم مقوم قس

 ةءاطفص 2م عمطعمر ةسلفم ادزك. 6 م. اككمم. 20, 26 كه قطمع. 155 طغلفقذا لم[:

 (اصجصمع), لتع هطعص (ةسقا عملت ع) طمتغ نسخ همم" ]الدمدع مص 5دسل هضم

 061, وقاص ءادعم 5 جرنعمر لمسمتاأ هز 08غ عاعاتر 101 مط صن ارك 1مم عا- ش

 طلق( 25 8عءعوعاطعابعرأ تعصر 850 0ةقو ةزنع عقم ع0 ؟ءاضو كا . ةدمطمتت ٠

 ديس لصا ممول ملام ةكنزاعلا 0

 اكام طوصعع» 0ةععوعم , 0ع : "هب ةصعان أ انطلغط 15 0١ ممعاط متعطغ لمنع 1

 طعزطوم معان تصل عامنا ععيصوعاا 500عم 15, 6+ :انضق (؟00 ضق).

 يلح 11 نعد مآ سس زم لعد ا هد ؟فسنع ان. ا[كداؤ. طلو. ا, 6 مق ١

 طقس. 2. 159,9 5.0. عا“ (ةقارب) ه1[, ب عك نس 1 1لسلومثااهمد

 ا) طدصت. م. 284, 2 هك, 01.5 طلو. 6 م. 8مم. 20, 25 هك 016 86 طولا

 ]ومعصط. م. 2415. 2) م. 119: طءأ ؟ءاتعمومم 1مئنطقصسا1 نا ءاضف. 3) [عقسنا

 م١ 678, 2. . 4) 8كم. م. 264, 8 *. ط١ 5) زاب م. 189, 1: طل. 6 م. “كمان كصص.'
 2122, 1. 6) 21310. 8ءنا. م. 58. 7) دورس ©اهمم ظكحسص. م. 68, 6 ©. ن. 8) كطاخا. |
 8هسععع. م. 131. 9) 6دمط. 10) 1[عقصتا م. 94, 1. ا1) طمصت. ©!. م. 360,4 ؟. ان
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3 
 دل :

 . روش 1”ءاووعوؤعلم ععابنهمعطغر 50 عع (1هدوزؤون سلمأ (عاون) تدل

 ار علق م00) ]ماعم معاند, - طتععمان طمسصصغ 016 ظ8لعلقسدمع ىعاهأأخ“ عشت

 00 8 1016 260ءعداغدصع يا 1ءط“ طغت 15 خانك, ؟هد طق عا ءزءطع

 1 21  معاعم لع ةملععءعو هساوعلاتطسار 13غ, 1ع تلو هم ععل ءجنعغ 010م, طقم

 ل كدعسم ممم وصس لغغج ةزمصع (ذم 1"ده1 عع  لعو 8عتطعمع ىعتعط هممت طلعد5 هسه

 [) تان معاطصتءط. ةيذامو ما. (ءول1ةءا3؟1ةعط) ىنام 2, ,عاقم و00 ةوم رج“,

 ا هق ناعاقمع 6دسطقست هدكماعع: ةنيللا خايسلا ,لعم» 1ءنءطغعر عاداأو“ رسوم

 641 :مالوتم مزعطغ لعم ةزمص ؟هد ةلسلسلا خليس ,ى!ءاءطاععألت عا“, ةمدلععم معصم

 "000 اوم رولتما 1 ءوعد لعد كزسم طقطعص ةمل]1, 1028 ؟؟ه6 1:0 ةمعا هدد

 زم ععطءععسعاطكب ةمفمؤععم هع 1عءطغ لثع 1ععطلم طئممطتممأ. ع 8عأ 1مم نعم

 32 6 م. ]ست 4, 585 ةالفصسع م, 23, 75) لتعمغ ءثص ةو1ءطع» 2دصمو» همهم, تع

 قلو دو ) 21 : 8. :اضيب4) ى له عاقوع “ 0. طب ظطاقسلععر

 126006 0 ضب 4 قرا 6 لهم عاوؤئمكز عع طادعول نراوج 50+

 ذم كمعس آدم آعطتلنو (اكةسنل)
 : م ن ساو اد نممه سن ص د 2 و هع :

 مالغ نيترفلا اهيَلَع ودعي ةرمط لكو ضدب نراوجو
 . ىانص0ل طوصمءعت, عاقنغ تل علقم مهل همن ]جن مع طقم ءعم06ع 20536

 .. ذم اكل 8[ نم0 4ةطعملد اد ظسمضفعالع ةتق لعد 1'عمووة.40

 .ةيفاصلا و01 طاقصلم عكر كمتسو ءةمعف 0ع» 13ةطمهصمع» عمو 1سم 11 علق.

 كير _ 06 عاتط عملع“ 07 ]ل116 م. ' فما. 22, 2: ىق16 عاتطعم 03110, ©

 17 زكمطاعم عاشطعم“), عاعتءطغملاع كآدصو مسعف لعع 18طودمعع» 06م ععمممم عد

 3 20 ةاحمع ةاتطعأ هاو وع فيرفل , 0ع هطممع (1ةز ءطعص“ ةض

 01 120 طوصقوع طقعتووغ ةسعط ةرهضب و امم 1ءا1ءلءانق 1م 01ةوءاطع 1[ 26مم

 ا 18ءعوزعاط ماتصور 03 016 جد (تص0ع !1عععملع 860عسدغانطصقع : ىذأ طاع

 2531 90, 3. 2) طل 6 م. ظمص. 26, 15 تمط. 11, 24, قصف. 32, 2. 3) آس
 ]ةصعتو قةنسفوماطع ذهن لحم 64010'1 5 عوعادقدعم نسل عن 3ةماذمع 06و ؟ ءعقعو

 ءاطلاغ ل16 (0همزهمعامص. 4) ظدحس. م. 284, 1: 858, 4: 1815.6 م. تسطع قر.
 01 5) طلخا. 6. م. تنط. 14, 15و لكدعط ط. ةدطن ؟. 15 تصل عع جيس 6

 / 19 نرج ذود "1"ءرعاو ةؤئءطعم0ع نو سرح آنعط10. 6) طقم. 61. م. 656, 4 7.

 27) ©ةنط
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 . هايج
6 

 (ةادومن'دععم : ماعم عطةءةملع) 5دعطع“ معقوممصغ ةص 0ع كذمصع همم «ةااطخم

 هزءطغطوععمر م عئا تيس محلا طوممعرتم ععممص هنمم ةعاص 00116 0-7 1

 13 هرقل 1 ءابيش و مآ 00 1 زو: 0هطآ ه5 دناع تأ هقذعم و, قا 0 11 ْ

 10, >؟ءصصد ه5 هد 1100 عماره معءطغ اةؤ, سلا ,, قا“ ناكأقمأ - .

 نأ, جمعا 0ةم كآدسعم ِبهاَشأ 1ن» لنع 8030ه ىمصم<؟سقض)و 11ه عم ءططق# ا

 طولتعم( ةزءط 0هو 77ه[ عه الاضأ (1"ءتوط) 1ة طوممعع, ةعص 6 1هوقتفاوم ههلمآوع

 م مومم ةءعلصع» طادصاععم ظءدعطقت عمط عت (ضايب) نم0 ةعزمع» ظعامطءعأأ (ءاقص)]

 1100 17و ءنءا عب هس ةطصع 1غ همعط قص 01عوع»» 516116 ةاتق 1م 6 :

 "نلمس "قضاه عمن 016 دمعت لعد 101 ةتتععم 0ع 1""ةوءطع د

 1[ككوطع عاوءطعم )“< (صتغ ةمدمتعادمع هنأ لع اكقمعا دما ظتسعم) نه هلق

 هدد 1[كاقط هل هؤفمت 4: راك كاع طدمععب ه]9 دق ف م[ «عع (فّطنلا) 11 ل.“ 2 0

 آ©وق 0 ءوعماطءتا 0ع5و عاقصعءعملعم 156 هلط 080611112167 2 سيرت”, 1 ٠
 62 نارا

 ةوصقأ هدم 11406 ععطءةسعطع. اكتم هع16ع]رام» طوسقو» طعاوو6 ةليلهم ؟) كا
21 

 طتومد اظههذطتنو 7: بذاك مسن ليلف لوقب عاصم هتف آراتوعم ةءاباةءطغ ١

 2 08 حام هد عا عع ها عدم 160.6“ 2 َْ ! 0

 آكنم لع ؟وعطع» نحف طصغعم , ؟مصد ]همم نم طاءط ءلعتع طغت 6 1

 ة(طا1ءطعم 1*قعطدصوع 156 016م تعط لعد 22052 ةنكقأمص0عنع 7؟0ط1 3 صام ١

 ةعطوللعمم , 0وموصطو ءوعم تع طومعع» «ةتاطاتعط ةطاقعطعمل ؟”) هصق ةءطتست# 9) عما

 دوصجا 77ءال ءد 'ء 1

 اها تيد 10106 12 ه0 ه8 (فالغ) همك طوع وقطعت لقطع" معممأ رول !

 110ه ةصواتط179) قالغ (م كم 6 675666 - 288 561 كم ذل 0

 1ر6. 6 ةيدرز َز فكالغ 156 20 1ةوعص: ةايدرز فاّلغ (موصق عع ه06)٠

 ا) 1ك. 33, ق. 2) م. 39, 6 ؟. س١ 3) طل. 6 م. "شخص. خرم. 513, 15. 4) 11.
 11, 168, 13 (طزئءطعس ط. 2210). 5) وص. م. 469, 18. 6) ؟ةكقل. همه 0., هةر. 10."

 7) طلح. 6 م. اكس. 10,19. 8) 1ط. 10, 9. 9) قسم ط. 1[عماو. آو. 3. 77 8161:

 م. 28, 14. 10) 18104. م. 93, 1. 1
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 21 ةطصعاملعم 1”هدعمم نصل © ءةزهلغ. 1ع طامسمل 1ةدكعأ نفي 9 3

 (ة[همقدتتط)

  ىىاطتتع 81 ان 1 ءاصصع 01 ل 06م 8 هغاط.““

 9 21861700 760م2. 1016 ةموؤونع طعقؤومل زد ءلصعت 12010

 : "عة طاعم 1 ع تنيك (نا. هانعص 5. طوصجوم). الهدد 01ةةعتع

 ١ ع1 ودق لأم طتعءاتؤو» ةدععم 7: طلع طتمغعسوم 1'طعتلاع 0ع» ط[ءاصع

 2 رياوت) يم علعم ةنص ومع [هواعومادملعم“ ه0عمر, متع ذم آكقصستا7)

 وو ةعالش أم عم [كمماوم 0ع 8م( وماطعتاع لعد 2ومععتو (2), ةصص

 0 0:5. 3 18116 دمع نصل ةءطمعلا مخ ئى 1قأ) ,“ لوصتغ لذع [ءاسو

 لم هايم لع» ةسمععط 016 ةعطصعأ] [ةسكعم ل ةط 1 م6ممعممعطغعس 1ك

 ! مق ةطاقعاعم. 1016وو خم عدطعم 0ءانغعم هتك ءاضع 0 س0 ادع 0"عمص ةنطع

 مله 0عو 8 ءامصق دمتغ لعصص طوممع“ , 516 ةمقاعتل عبس ممعط صمتعاتأ

 م1 063 7.

 7 عدس. ل. م. 283, هلك 2) دس. م. 82, 4: 189,9 ؟. هز 360, 24: "فت
 ١ ]كد]6. 810. 7. 15: طلح. 6 م. ' كللع. 9, 26: مي. 74, 33. 3) !ط[هفاتس 21

 8ر8. 4) 12. 11, 168,16. 5) 61. ع. ؟ةست ط, 1[كملك 210. 7. 33. 6) 18كذس»
 , 3 ؟. ن. (ةلسصسسصمعءطعاوهأل ط. جلطقتتك ؟. لوفاكدس). 7) آككقسصنتا رم. 349, 6

 نللعطمتا), ه. 0. 13:11. م. 850, 2.
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 ]1216 عمم 8506 هلع ةتتق 218677: لتم ععص ععكك ءابأ تنتل ءضغذرم"ةعاط 1

 آم ع[6ز طة مى[: ه1 8 رفع 1) (م. 6601. ةاتعط راقغ), م1. رفاعم ), ةلصع

 8ومعم مسمع, 06مم مقص ةزعطر ذو متع ةوطقعم , ةمعط * طوسوو» ةءاطوك

 ان ْ :

 ]رز ءوو 4ىدتأ طعاصع 33 هض لعد 236261“ 0106631611: 8 12سم علم عطغ

 ىومطوسل ةهزع طئصغعم ستغ ةطسر هس لعص 1[ ءاععم جد ةعاطال[2للو لوسط مع ا

 11م عوالم عر ١١ ءاعطع ٌعِباَس طق عة :

 01« ءططءلعدغعم0 دلع رفغم هز ةكيبح ن0 085 ةتتق لعدم مومو تةءطعم 1
2 23 8 

 21014 عاج 0 د طح عاق © نر 0 00 5 1

 تمم ءطغاتعط 1طصعتع 20 نمل © هداد]# 5 هع0عج 01غ طعاسصم هلق صاع

 ةهانووعط ع ءاوم 8(ةنمدومعت نق ؟ نعمات ءاتوو - 5داقسصف ط. تدصل0ه]2 ةدعأ'

 رىخلو طقفافعم ةسك زطرخعن طقم ماعرخم 016 5و مدع 11د 61 ما“
1 65 2 
 ب نم0 7 ءععم 016وع»» ىعطم]ا] ءطاععأأ ةكيرت و 2 كيرت ) , ععرفسم[. قكتله1عا-

 2 2 دل

 ععاام5 عاتءطعم هع ءامعت» 2516ةطعأ1 نصل طاتعووعمر 7516 01ةهعر لص.
 52.2 نم

 اطلاع مع ةيمنيب 0ونص معا كعطغ ةءطمص هدف ؟عاتطعتعا» تعزغر 99 ءانه ه6

 هسغ لوصعم تكانست عام هكتطععم ذداأر ةمقعسم كمععط 1عممدزمهوزامصس عع طعس ةصقعف

 8هعطقإوأعد ةيمنيب هاند ةينميبي ءةماقأوملوم 15[. 18ىقطصغ 5110 ةزع ةاطعط ءاتقغ

 طءأ ةمقتوعءص همل كم 1[1ءلسص لع قمع ذم كمعع ةغةل16 لع 1[عهدعومجأوم'ةءطعت
 00 1 و

 ا 5١ 10]عورر ل ههتهفدعم طفقءطبسعطعم : رعاظلا ةنطمتتم رثاكلا ةبهذم ةبهلم
 مآ

 بايع ْئ مح ١ اهناك ,رصتا ؟62عم10هغنص 88ه0عر دك 01عام 1 1

 مص 103 2286), 0ع ةامعصسص 5غءتص اد 06ه كاوعطغ عانوا.“ ب يدر 5 َُ ملمممل 1

 ]قطو 7 ط0 كرز 6 377 ا ةزنط طعض] لغو نطل ةةصعص م651ةءطعط 8 اعد

 2جءاءطصعأر ءامع معمقزةءطع عا صقم »غو ةعلضط

 انزو عاصم ممدنعد مدتأ 27و61 طع ءاطتغر 016 عاعانطعسم 725 ةعاع قذوصغ عطر

 ا) آروط1غ0 210. 7. 26. 2) 81054: م. 65, 3: 148, 8. 3) 1كهذءع., عءطتخ قر ملا

 120, 6: ظكدم. م. 120, 6 نك ©!. 4) [عقسنا م. 987, 106. 5) آآدش © 1. ص. 96,57
 7 0 1لوامصصو مدققوعم ععصقتت ه1 1اندنع [ةماع“ (ةخلطصطأتت71). 5) 105
 هلنعفل م. 88,11. 2718 8:12 :
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 الل 171 1دوطع» ةقطعغع لذع 182عزءاتمامع ليلكملا ضيملا) ور016 10+

 .ش 2 ةعوامس) طغاة معغوم 1آعا مم“ “

 ا 1١ طعما ووعد سناوق كلا 0 ا اعلقس كمععات ىلعأ

 2 طوق 77ه: ١ قملعأغ ةزعط د. ه.2) ذم ؟01ععملعسمس 17 قع ((؟ةصلتم قع سنق):

 ظ ْ هك
 دل قي بضع دع فلور ىذو هبوعك تاس نحل درطمب

 كنك يل از ءوعودسصم عر 5م ءعاعي 9 ]0 [ءطاعنا علب

 8116 طادماك هد 8ءطص هلع, لقمه لتع ةمتخمعم 06 طعاسصع طقاتأ 5.“

 دلل لمممر مدتف مدثم مام, ةسعط تع لعم عوصموم 11ءاص عوا»ةسعطغل)
 هند تنهه >

 اطول همة رضأأ سنوق 196 0ع» 4د50»تءا: ايلعلا الضبفل | ا ل“

0 
 0 ءطو عمد وعضسعم 1اس (رفْعم) ىمخلع جمعات همنا كم #2076 اذ هداف هد

 م62. 10ة8] عما وع 05 . 8[تطحااذأط هن 1 ةءاكت عب (ةعبرم) انه50 د15 0
 0 و

 0116 (ارق ةوشحت ). ل[دم [هصدءععاععر لدمد لذ ععووم قماقمع 0166و هزاع

 7 5-5 1[ءامحاعخممع ءادع 4مملعمعو عدس, جاف :016وع ةطع» لعصص 5ئطالط امن

 هعرع 5 (ند" حط ةانأن ء.

 5. عع 8ءطتللا

 طزع ةعدطعم معلن دغوم ةثوط عاق معا دلع 0ع ىء)1106م. ]ص ءةسوطت

 06و قطسلاعدتم ط. ءاقفادتأ), سواعطعم طونوتام كاتس ىلع, د عضلعم

 كت وملك همه ةءطثال هلك 8وودقمممو لع“ ةسوناع» هموعكطمسا. 2ةعساتعاط

 |  ى10 0ع 5ءطنا0 تصد طتحمم لعن 1[8ه0وهتاتغعم همر ةطصغر ةطعصقم ذص عدم

 ؟محمانتع لعد 111181 ط. هادف مس". طلعو ذهن كم 8ع, لدفف تع قفطو#

 ١ مهاط] دتعطغ ععنلع ىعصتع ؟مم ذطص © ءطءوسعط ععضقعاتغ طقطعم , 11

 38 0 طفس. م. 249,13. 2) طمس. رم. 217, 14: 283, 8 1 آلا. 6: 7. 118

 5 0 18مل. م. 282, 7. 7. 4) 2310. ظوناع. م. 148, ؟. 2. 5) 6ةسط.

 . 33 :6) ا1كةصنتا م. 686, 8. 7) للتءطغ ةسك كا ععءاعو محرم عمعد 5مععاقأ 59 عاناع

 1 6 لود 8نكتال: لكتاؤلط ءاغدتن ؟مص قطن هدتل ةدنتل (1"1دعععا © ةس, 5عطم م. 12
 ) 6ص. ه. مسح. 9) 151. 11, 178, 9.
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 ١ 1«هوامع ذم 0ع اةزما تسمع أ) ةمصعطسصعم همن دساةفدعم عاوسات ع. 806 فها .: 3

 2[1مىوفطصسسمع ذم 0ع 8دصممو نمل ةضت0ءعوو 15مق10ءعمر ةص 0 عدعم 1 عم 06

 ةعاترت ءطعم مى وعلعمر طقغ لهعتم 1زطتععم اتصل, لهقق هن لعد 111 وعتع دل

 1آيماظو ععمولعطقعر ركعمم هع عع 5ءطتامو هلكعم ءمغطوطسع. 10ةطعت 4 1

 7كم تم 8م م 1ك ووسع ذم ع١ طمس دمد) ةسعط ةهسفلسات الت ءد عود

 متطسغ. قظلم ااهط ط. هنئتطو تمص لعد وصح 81ه دصستل ةةطصغع لعم ]136م هس 1: ٠

 نينجا و َ ىلع عرعت 5ءاتت10ع متع“ 00مم“ 0 ممم ءا[طووءطتا لعن ع3. ظ

 10١ د يسم 1 ة5عءطقال 15 سو 2 نع سا سو لسا .

 مآ. 8. نع د .١) مم 0عرع عم مصل عمات : نجم (م وم ا 50 عوموممأو

 ىمعئا لعمع ةءطنا4 كعم, 0ع» ةطص ندع, 0عءاعأعر طقطا. 2 انجلو ننزل عافت

 ممسصصعر 1م 0مم 260ءدام>ع ى56ط1104 110.98, 14, 0 1 7. 1459
 2و

 0 نعج زكفصت1 م. 652, 1 0 016 1"عو6عاعمز6 تصل 5]ءان نط عاق ننس 0 1

 8ءاخ106 ععمرت قوص متصلا ١) 6 ةدطقجت عتعطغ لعص آ[7هدتاع طاتتخ 6 ةالووصعتم هدف

 8ءعلعدفسس ع ,ىةءطقنععم0ع ؟1ةهقءر 80 012064: ١ 0 اعةقمصغع ق8 هان عا 55-

 1[كمسصفمدو هط ج56 ةغءالعم )7 جوموؤوصلعم د لعصر ةم0عقدعد 1قغ 0هعطط ل هم

 ءةمووعرعم 01عوع»ع طفتلعم 5(ءال1عص 016 ؟ هدوم ععق6ءل1 غ6 60مم دورمتست ءطعو

 لور م16 متع ةعطعب >2؟علعصب 0ع 5ءطصغتر 0عص ءاصع» لعصص ةض0ع7عات 161866 أو 1

 مم6م601611 هصغعا» لعصم 81106 0عو 5ءطت10عو ؟ءةئوصقءطقتات ءاتت 10ه سداح

 د11 عع ءاةسعان ةظصسلعم 1 عم كس ا 101:9 6 عومدوأ "1: يمال

 ]قرر عر 0عدع لعدم 1006 جمصص ظتص [ءرطقلا 036مغ (وملا ةنج هيلع“ ءهاع50 ةمعاط

 حم ءامعم جمل عرعم 56ع]1ع 0ءووءاطعم طلتحومف : يوزع 1ةعععص هصقف 21116 111م غم 1

 طقالغو 00ق جات ا (ةنجج لشاخأ ١ «. طوق آه: ؟ءمولمأعف دصتاطتم طه

 هانط 016 80 عمجخغ مم ععط : 5ةءطسامم“؛ (1 1 ماععطملا), 5ءطسغتعمسمت عا, 5 طاح ةفاطسام-

 اذ م. 252. 2) ظحص. م. 358, 2 7. 8. 3) 830. ةقر اكاض]1. 4) 5ع, هآتل“ 31

 م. 142, 8و 12. 61, 9: ؟همو ممص 8م طق انعان 6ةمط. و. سسظ. 5) اعكقسنا م
 124, 4 (5:لع1.)ز 1طكمس. م. ةقرعقم 7. دز طلو. 6 م. صم. 29, 15: شخص 20, 1997|

 1ك. 61, ةؤ 21ه. م. 10, 12. 26) 0 تدع ظلال. ةص 0ع ل066 ةاعطغ: 617638

 1موعوسع دممزم» هك ةضمال مد“ نصت غمؤبص 16 طماتماقغ 0ط[6ععهغ هع: )7  ةانعط 1 5

 م. 258, 14. 8) م. 824, 75 828, 2 80. -
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 053 بنج 6 2. 181 (18 ءاجدق جطعسكعملعص)ز وجم 068-

 م6 00 ا مان نر ةءطأال هدم ظكقمعوم, هطصف 110125). 2 5 مآ

 7 مات 1860هدفدصع. دهمطقتت كاتس ثم 18629 ع:

 يال دع ]1مو5و لعلم 34دعو جا ىمد ععزصعسم 5ءط]سصصت عال

 1 موتوووعمل 1'طعقسعس منت ؟هدع 5ءاصعت ع هم لكيصحطل ءالو

 2 80210 هي ةمتلق 1[[دمف ثاكفصمغ؛ مهعط كوطععس

 , :١ قل نط 208 مد"ءط [١ ةفؤعمس, 01 ةعطق101ةدعصمت ع جدن عم“

 31 عع قةاطأر رىذع لع» 8قعاععم 0عو-8ءطت10ءق. ]طنورع سصتغ ءاصعصس ةه1عطعم اننيللمل
 4. اي

 37 رووا عمم عزوة: فجادع دل يلف وتعل ممد 15 ةلئطث ؟) ها خف
- 

 هنا ةقرد اعلام: همه طععوزءطمعغ هلقم معمم 5ءطنال هدف طقستوم ه]يبنع 1012.

 0 ععم اكد َنَج 7 (ةمعط بوجم) ب هأزوع 8ةدومصات274 0653 5ءطق1 هر
 ه5 نر

 6 5 عملا 181, - هد ضرف#) هنن سل ه1 ءاثأ, 50 0255 8 1

 3 ملعص اعدممر طغلعق طءمعوزعطمو ةءطتا0لع ةصق [قسأعم د1 قمح ءملتت08 ؟هدط

 ]م ةمعص ؟ءرقع 0ع5 قاققكوت داوم 1 مز4 5595 ةريصب مما وئاصب) ةاتعط

 8ءاز]0 (هلعع طومعور) موقلنمملعم. 80و ؟ننف اهسنعن دمتغ قسكمطسع 0ع

 18 اوحار (م. خادوصو 1) ظن اوليح دد ق4دكدمو هم .ةماقمتةءطعم0ء
 رع نم

 00 ودغي 8 ودعي ذسصص 25 انعم 18[ ص1 فات عط : (لكةسصتا)
 ك9 ع -

 |. ىأو دنع اهب وُدْعَي ىتريصبو مهفاتكأ ىلع مُهرئاَصَب اوحار

 10 1 98, 18. 2) ةوعرت, كد. هج. آآ, 81, 3 ؟. د. 3) كقصسنا م. 110, 7. آه
  عةمعس ةماءطعم 5ءتالع ططوعطأو "خ15 قع 03:ةؤئئملعص 2همطعأوط جاتق لعط
 6 ييةفدو» 1لتاطعقم آ؟ةمدعع, مءاعطعم ذطم لعلمءط ةمرل0عم, هو 0888 ع» 8

 مسمع طعصسامأعر ةعلم , 6 ءوزعطغ مم ظاصنوم تح دعامتوعم. 4) آكك0868. كر
 "ك]1هوووتس 5) 1ط. م. 76,3 ؟. د. لقتلا فج ىومطعس ةنع 5ءطلللم“. 6) م. 19
 59 "لم ذل, م. 20, 8 ؟. هز ؟ ف ممم قطن لهططوا جامعدصقطت 5. 321 كا. 8) 4

 18, 4 صلغ لع 18مل 6طعامص فيفخ.
 000 هوو ٍ 28
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 ىلطلأع 5ءطق06]1 جهصدغ لعص 5ءطات]؛ءر“ر

 [ك ءاطعا* قطءص لف طعتص 0ع 103,

 3116 معتمعسس 5ءطثاف هم 10

 22,04 2115 ءاط 86211263 208.“ ش

 ماوفسدت طتطصوءوععم عمط لعصص آلآ و[ ةريصب 016 0«26عدغدمع ىظاسغ“ ه0 5-8

 اعءاقرسو لعد 1 تق ه0 : ىكأع ا!ععطعاعم عمات ءاع 0ص0ل ]!:ةوووص 055 اه طع 17ةام

 دذسد ةمانعطر 0. طب ؟قءعطغوم هو متعطغو طتأ دعتسعست 1810146 طع هلاع 0 1055

 0وطتصر“ 0. طب 1ناط ؟هم[01عأغم مصعتسع طقعطع. '

 م4وممدع# لعم همك قطستعم 11 ةءاععص 403 6 0ع 10م رس 20 0 .

 جاتعا ذم ظءعتع دمك 016 ١1 دتتعم قنا ْز و جان مممصعم. - 8اطع اكسو

 1ندن 5ءطنل 18+ فرب م 5 ش

 ]7و ةوطثال دوغ هتص 28118 هم ةءطسا عقل [ممخطت نم ةدعنم عمد ةعص ظعصص

 4ىمد0: ىقزع ةصل سمعتم 85ءطناق 2“, ةطماتعط ةلكوعل). ىسة نونو عاف 8 لذ

 ١97 قدؤ مر لوم هعاطلعسم طع 80ه0ءهم هةمع طعطوصع 006 5ءةصاعتسع 0110عغو طمتغ لعطت

 ظتعاععم هلع ظوسعاب 063 5ءطق106عو ؟ءنعاتءطعدزو 8 دوام دوغ ذم هيعمل عم

 18 6عومور ىقعص ((6ةاتطم ة. ترمز 06

 نيسرتلا روهط لثم اًهاَرهط نيترم نيَفْحَف نيهمجمو
 ىرورال ع1 1ءرعمع ا ةةغعصر 0ع 22ةصقعط قو

 06 ة15ءعغ 16 0ع 5ءطنا0ع جور.“

 مخسعاط كمتععم كم ه]بمةر هد طفت 0ع 5ءطقال [تةرتحتسع عقعواطعمت : بلك

 2- 0 نكح َرِهظ هل ىورع ؟وصلكع ةط٠طصن لعد 18ةعاءعم» 8 5 همك 0. ط. هع معلم

 ةوزم 1"هنس0ل (1*"ءزلا., طع. ا 000 براَهْلأ 0 ليلا ل6 ومطأ 1

 لوم ةدطناف قمم ان ةطعملهد“ 005111, 558). 3. !يِفَعْلأ ءاجْنأ مهب ثررم ىذ 1
 طلم دم ةطمعمس ؟هراتط هنعوعدم ععم, 516 هم فمع 055 1آ1دهمغ 0ءءاععملعم 3ءطنل

 م. له 8ءعاسصء)“, :0. ط. وص ةطصعم قةللوعص هطصع آت مؤءةنوعط1ة0و دص 01ةعةعطط تنالع ا

 !ا) ةسدوعجلعسص ةحتعط طصتغ يىاكاتسعم“ ةياكلقسا. 2) طل. 6 م. ظطصق. 29, 0
 3) ظكحص. م. 58, 6 ؟. ه.ز 324, 1 طظكفسنا م. 388, 6: 50
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 لذو 17هر66 ريفغلا ءاجلا ةللمع عمارهسعطغ, ه. ظ. ذم ةعس (1ةقح»)

 '0 ريفا مولا ى.دالا مث ٠ هاوس مهلهكو مقريغص
 : ىلاكعزس انس ععوءط1علر ها (0 او هاذ ا1تصلر

 ىخا] 1موععوومدسسا عع ءللت 61.“

 زوز لعقود 8114 0هلمععطر وقد لع ةءطثلف هع 1[ءاس ها عاءزعاند

 ةمدتوو 11ةءطع 11066. 4. رخاتسم لج أ نجح معن علل 16 ا هك

 5 ةلص 8 1[ ماد ومق عدل عكر قسفدمسسعط قلثثو (5255, 64)

 8 ةنطعتسمؤو 0838 هو 2 ءن وعلمت ىو" هم 5ءاطتالعم ععوعطعص طقغر 6

 2 سن قمح ءملمصع هد 11012 تدع 1[1مغءال دمع عم ظفصلعو ههمل عع

 ضع, 036 ة50عئعم 2118 510ةةءعد و عمدت كاعأر ا ناك تاك

 سرت زرت ةهممعرنعم)» 6 2 ضْوف) اد كك قو م طء-

 - 16 17ه ل طعتووأ ءهور 516 طهوزةصلعم 1 وك دّلنج 3 2١ لوطع» ةمعط

 1 18و يطعم ةعارقلا ربل دولج 9) يطقسنو 8تمةوطقسعو“ 4ةم ةءطت] لع.

 دن قه 1[هلمعم سدو تطعم هع 60 هم عأح تان 201 419

 م 5 اعمرصس عم ةعتصر لعمم 016 777 قاع م5 00 انما ملمس تعلقت ى(ةءطقلل)

 زووم, 1818ءصط منطلق ع“.

 6(« 11م]ر1 معنا دمه 1[ةمصعت» , مهعط قعمعم ةءطثالع ةطععم 8دصعم ؟نطساعمر

 1 هنو 1ةطعمعو» 2غ متعطغ هر قطمأ. .ةمقخوم» دعم ةءطتللع همه 8

 كر كك
 1158 لذه 86501 ه7 ا] أ 8ءطت10عو ةمطعاذسعأر 560 >8 ع 0000+

 (18119. 3, 3 1م 0ع 0: ىنج > ىجأ لقلز 1م عز“ 7731: 1 ص9

 يا 15 100 ٌفيِفَخ) هس طتمقتءط؛اتءاد لمع 1”ةمطع 8" ع 5 3 0886م-

 0 رص مم3366 0ع 5ءطت14 كموعموتاف /65 قا 5 مص 0 6.0.1 ديف لدَخ ال)و

 "رز رووا. طصووم 15 م. 603. 2) 84. 107, 11 ( خسع 4هللطكملط). 3) هه
 11, 2 (8ةعط» ءكغدزز). 4) ع 2). 5) 8دعوكر طخ هت“ 11, 81,3 ". 6. 6) 68
 رند 4طن العمتف ط. هاقفاقغ عمم ةمط., هطعص ه. ةءطسعملغ4 كاتس. 7) 8ه4. 18, 4.

 8) - 6) همه 8كضه4. 101, 17. 9) 8كدهم 8, 9. 10) ذا. 101, 1
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 هج

 عاوق 7) (ةمرما1ع) ةعلص. . طزعقوم ؟؟هدعتع طءعاعمعطغعط 6 1 طع

 متانسصعم , عع 5ءطتال مهعطع 036 5ءطقسأو 0ع ةعءطخو ءتخلنعل 8أاخ0])

 لاصنلا: 406 و:35ءئ1و طمدفوأع تل 0007121010 هلم. 184 هم

 هامص0 لتعم ةزكاعر ةعص 8ءطناف سدثغ 061 هد طوهمءلعطعم (]22 ا22), ةقسن

 1 عومءاحس 01ه نسل هم لهم ءاط عم عات ءطع» 6062. 0

 لو مقعات 0عم 6 »ةدوع طصل ةسفوأمفغدصع 1710 0ع 2 لهم ةهطئافد

 هنن نهد عمر عدعسم ةعتص. كاس كةجكدعطع» 50 امو مامر ذم ريرمرامو ذه 1

 رقزما فؤدصعر دمع 1ةهطقتا جاممسش م. 42 ةتوط طعصسععسل, ةسوتوطأو زلنمسس# ْ | ئ

 .2رمتأ كضعم 18 عمقت :

 [) ؟هدتو هد قت العقتذ 5. ةاققاقأ ةنف (؟ةسطنب هطعت ة. 8س و04 كك 7 1
0 : 

 2) ل68. 1.
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 ادرسفرب لمع ةرتوطتقعءاعس تعطخءت» نا زن عاط 6ةدتستت ةانو

 ١ الدح سنام ءاط ع 0061 22611241 6ععال 101642 ةتطل.

 هدد هم و مع

 801 37 ةديع نب نابأ

 مند

 311 انرث نبا

 هس 0ع :

 316 212* 174 57* رجأ ىبأ

 187 140 ةَرْلَح ىبا

 ٠ كيرد نبأ 34 62 171 201 908

 196* 177 60 تايقرلا ىبأ

 اهيإ 3

 228 226 180 142 يمورلا نبأ

 57 ةيايو نبأ

 69 ةينع نبأ

 199 108 48 40 88 89 96* ةَدايم ىبا

8395* 205* 283 9289* 271 9249* 189“ 6 

 323* روخالا وبا 2

 53 3 ءاّ 1

 ىعبي 0 203 ىعباصلا فقح#ا وبا

 961* تُلَصلاوبا

 910* بلاطوبا

 ا 00150 لقك ف هالملا و

 0 ساوف وبا

 139 ةَبالقوبا

 195 8 18 30 ٍتَلْسألا نب سّيقوبا



3 

 ليم 1

 اع تكا 5

 #297* 2928 128 96 85 82 68 7 ىشعالا :

0 

5310 

 ف

 و09 ملك

 57 هي ده 40 ده ٍرْجُأ نب سّيقلا م

311 509 289 278* 268* 249 104* 09 

318 335 31 345/1 
0 3 

 192 سباع نب سيقلا ورمأ

 321 201 كئاع ىنأ نب ذيب 0 232 ١

2 

0 

١ 
41 

 هس هع ذن2

 2وي* 938* 299* 166* 39 رك ىب سو

3185 *380 

 "وينو

 550 202 163 156 65 36 ىرخ

2358 

0 

 178 161 99 94 68 60 38* درب نب راشب

340 331 225 215 182* 

 231* 198+ مزاخ ىنأ ىبرشب ٍ

 131 ثيعبلا

-215 2 21 

 303* 901 ارش طبات

 243* ىميبتلا

 27 ميكَح نب فاك

 197 67 66 61 48* كا

 165 بلع نب رفعج

 989 971 55 ِرَمعَم نم ليم

 تح
 57 34 ئعءاطلا هّللا دبع ف 10

 59 ةولح نب ثرادلل

 1065 مفاظ 0 ترم

 199 رْحَب ب ةَكراَح

 08 دلاَخ نب رجح
 249 9 نيرخ

 59 46 ٍلالع نب شيرت
 150 141 137 66* 59 ثبات نب 0

819 205* 

 911 لحبع نب مكمل
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 182 131 99* 89 55* 36* 91 رف

882 308 288* 

 ٠١ ن س در

 تهدد

 909* نينح

 ا

 151 148 7 ةبكن نب فافخ

٠ 
 ل كا 22

 154 رمحالا فلخ

 328 58 ءاسْنَمل

 305 302/3 294 954 مارح نب لخادلا

 8349* 848 900 175* 161 9 ديز 0 مهرد
 3 د نر رو

 999* 956 945* ةمصلا نب كيرد

 9207* 184 171 112 93 67 ىلا ةامولأ ف

269* 235 231 208* 
 ه4

 مد

 352 133 0 جاجعلا نب ةبور

 334 ىعارلا

 ندوكلا نب ةعيبر

 935 181 قاتلا فّنأ ىنب نم لج
+ 

 108 جراوشل نم لجر

330/9 245 228 219 65 64 60 58 6 0 

295 0 

 د نع

 319 160 57 ليش كي

 287 ةّدعاس

 64 يح نب ىرسلا

 220 جامرلحلا

 نع 69 97 بشات نب ٌدعَس
 32 هد

 0 200 ٍلَدْنَج نب ةمالس

 ١ 904 ةو ايداع نب للا

 84 برصملا نب راوس
 * 61 ةي* 47 36* 35 38* رعاَش

 7* 140* 138* 136* 138* 6و*
*170 171 *179 *135 *179 180 

*198 *200 *201 206 *910 *11 

 ا ا 37 300* 998* 9وز* و0*
 3* 351* 349* 319* 7[3* ق[5*

*855 
 رز يي

 258 251* 256* 9248 290* خامشلا

801* 8 

 مد 6

 01 فيش نب لدرمش

2 

 : 0 ٠ 27 رذيمشلا

 ٠ ْ 171 95 ىَرَفْنَشلا

 ْ 00 515 278 58 37 ْىَعلا ركع

 : 381 175 178* ناَمَّلَصلا

 903 209 201 35 98 ٌةَفَرَط

 6©ىن دود

 230 ليفط



31 

 همسةقيششا سا ١

 230 مملؤملا رقم نب هللا ل

8 

 151 باع 8 ناَمحلا

 د تدم ىب نامل 1

 58 ىراشلا كب

 991 218 51* 7 ريرتلا ذل

2 . 
 2 و54 لب

0 

0 01 
 312 بوبيبأ 0 ب 22

 ' 000 100 ا

 150* 181 كيب نب :

 515 0 نبذ :

 243* ناقل لاقرم د 7

 330 309 135 55 مق

 111 بلاط ىبأ نب

 ةعيبر ىلبأ ىب رمع

300 

 189* 181* ديف

 59 ةيانطالا نيبو

 138 ميلسلا نب رَمَع
 رن ع

 8329 225 201 200 53 49 موتك نب ورمع

203 

 دن

 825 192* 8 برك ىدعم نب ورمع

 3 ناس

 8355 311 309 42 21* بّلكلا 2 وربع

 66 57 56 58 59 45 39* 87 33 99 ةرتنع

5 175 *197 199 *205 224 235 979 

8 318 3920/9 339 *344 342/8 

 977* ىونغلا

 199 198* 184* 168 195 105 قدزفلا
*9259 839 

 944 ىئامزلا دنغلا

 296* 181* 158 150 68* ميطخل م سمك

*944 

 315 كليوح نب سيق

 145 ريَعَز نب سيق
 178 ٌىعضقلا

 284 59 30 9 ىماَطقلا

 83 927 ةّشبك

 338 65 ريثك



 171 ىعسللا

 199 ىرقشألا بعت

 519 197 166* 168 59 ة0 كلام نب بعك

 277* 915* 170* 169 41* 97* تبَجلا

*299 *303 

 299* 200* 930* 149* ةعيبر 7 ديبَل

389 *343 *347 

 181 59 ةريون نب كلام

 69 65 64 63 61 58 59 49 34 ىجَنَتِملا

9 155 156 159 170 171 175 176 177 

8300 283* 250 209 204 203 201 7 

340 5 

 9 حاب نب ملتملا

 141 رماَع ىنب نونجتم

 905 ٍرْشِب نب ٍفوعسُم

 116 139 63 58 35 2 ديلولا نب ملسم

282 0 

26 

 ١ ق4ه 195 176* لكنملا

011 : 

 . 241 ىرمنلا روصنم

 ١ 975 203 985 900 137 لهليملا

 66 راج نب ىسوم
 164 تاَوِهَش ىسوم

2 ! 22/8 229 0 244 5 
 داي

 50 31* وي* وعسألا نب لالع

 1 249 مجذملا ىلع نب ىيك

 35 ءانبح نب كيزو



 انو يش هلو

3 

2 

 دب مغ و كاطع نك

 915 183 1 ةطوطب غ

 310 280 11 8 كيرد

 دوو ف

 283 بدنج ىببأ

 265- ىنج . أ ا

 246 ىئاذل نبأ

 125 ظراد د

 نبأ
 321 199 ريبزلا نبأ

 981 تبيكسلا

 هاد نا

 292 خملس .

 150 مسج نب تماصلا

 د يلا نبا

 248 ةّدايم 1 1

 9291 1 ماش ل

00 
 "ل ا

0362 

 908 ماتو بأ

 301 راورت وب

 124 ىناَتَسَجاسلا متاحوبأ

246 

 949 ىلع نسّدل وبا

1 207 211 

 199 ةَناَجد وبا

 200 لبد وبا

 300 طاير وبأ

 351 946 157 تيعس كيزوبأ

 65 يرام فيس وبا

 188 َكْيِبَع وبا

 192 181 124 ةّكيبع وبا

0 999 959 398 

 208 131 ءالعلا وبا

 998 296 ِرَمَعوبأ

 320/1 280 ءادفلا وبا

 2017 ريبك وبا

 2. ؟هرتلعمرسس ع6 1322611 7011 0610و

 هاقسسعسب 0اةءطقأكأ عسر 8موذمص انتل 8ءاطلقعاطا عال.

 عا 3

 106 ىرعشالا ,ىديروم وبا

 عد

 52 ساأون وبا

 332 32 كوم رمجأ
2 

 11 لوحألا

 هر

 25 254 3 شفخألا

 348 ناعنلا ةوخا

 2 2 راع

 39 (شيرأ) شرأ

 154 6 مهرأ

 خر

 181 7 حدرأ

 دنع

 252 0390 دزالا

 254 ةارسلا دزأ

 دم

 49 قرزالا

 2 : دا ن

 195 فلخ نئب فد

 ند د 9

2 

 24 ءاهسأ

 - ه2

 210/9 1832 11 8 ىبعمصألا

0 26 342/7:298/5 

354 8 

 هاء دس نك

 148 برعلا ةبرغأ



 185 ُلاَبقالا
2 

 ا 2 جدع

 114 رامأ

21 

 98 خمامأ

 835 8 رح نب سيقلا

284 232 93 69 89 7 

 22د

 ب

322 8 

 319 ةّرصْبْلا لفأ

 520 َدَكَم لأ

 هدق نارك لا

 271 149 ةَئيَتب

 59 حبلا

 985 ليج

 917 نييوحبلا

 980 نوم نب ر

 .. 819 198 ةَرصبلا

 181 55 ىرصب

 0ن
52 

0 
- 

 159 دأدغي

 326 راقبلا

 979 ركبلا

 195 194 سيقلب

 م

 خب| 284 186 105 28 كلسأ ونب

14 8354 
 سل 1 0م

 181 ةقنلا فنأونب
 نع

 89 راما ونب

 99 28 كب ونب

 162 كير ونب

 29 98 بلغت ونب

 959 198 ميت ونب

 59 لف ونب

 251 فيقث ونب

 32 ثراُل ونب 21

 58 ةعارخ ونب
 م 29

 82 نايبذ ونب

 0 م
 100 انانم ليز ىب لعسونب

 55 ىلع نب موس ونب
 39 بص ونب

 973 54 35 99 ىَيَط ونب

 198 صاعلا ونب

 89 سبع ونب

 898 لوس نب قيعونب

6-26 00 

 0 152090706 بلعت 3

 919 ئلاعتلا



 ها 38

 149 ريم وب ليم 1

 3 ا 2001

 :98 ئءاطلا متاح

5 
 252 بجاح

 مسام دل : ' د

 26 ارز ل
0_0 - 

 195 130 رمش ىأ نب

 هس نس نع لل الز

 194 ةليج نب تر

 268 35 8 ةزلحت نب 3

 165 فظ | نب ْْث الا

 197 ماَشه ىب ثراَخلا

 ١ شاول 2-5 1 300 199 شاملا ث 5

 311 900171170 بحاَبَح

 2١
7-191 

 8391 959 991 65 جاَجحأ

 292 950 را 1

 هند

8 60 9284 

 . ه8 ةقيدشلا
3 3 ّْ 

 206 سام -(

5204 

 نءد و 0

 178 ٍريمن نب نيضح

 25 برام نب ةمطح

 د ه0 د

 183 ناولح

 5+ بزعل تربح
179 538 0 

 ظ ا
 150 ناو

 820 ب 2

 نولغلا 000
158 

 190 65 ديلولا نب كلاَخ
 تكا

 133 بابخ

 54 ٍنيِتِبَخا
 د يا

 200 فاسأ نب بيبخ

 9220 نارا

 كن دق

 039 ورضخ

 917 طخلا

 917 ركف ْطَخ

 2 ل

 148 ةبدن نب .فافخ

 189 ليلخا

 319 308 59 50 39 راوخلا

 و -

 331 129-138 87 كووأد
 فن

 890 سود

 158 فايد

 129 َعَبصأ 58

 28 عبصالا وذ

 953 ةَصلخلا هذ

 99 رامحلا وذ

 ن ند

 9235 نير وذ

 186 ساسق وذ

 200 بحرم وذ

 920 129 نرزيب وذ

 901 نيِنيِمَمْلا وذ

 دسغد

 100 ٍجاَجعلا ةبور
- 

 999 تانلا
 وووعف



 990 مَكوْلا

 169 ىنايرلا

 008 ٍبْغَل شير
 000 كر

 9 220 بعاَز

 935 131 47 38 ناكربولا

 199 َنوييدييولا

 133 69 ريبولا

 08 ٍباَنَج نب ريقز
 65 ورمَع ىب 5

 194 ايس

0 
 165 لبكتم

 221 989 جير

 334 39 لعس

 39 05 نيو ىفأ نب قع

 174 ةدابع 8 قع

94 

 ا

 198 نيفس

2065 

 148 ىركسلا
 2 لا يح

 51 ةمالَس

 890 نيامْلس

 884 900 قولَس

 339 195 194 مراميَلس

 151 ىشكمسلا

 2-0 مدان

 65 مزن ىذ نب فيس

 ما مو 22 جدن ع

 7 قادوا نب فيس

 169 1 ماشلا

 < و

 220 عاوش

 24 عئارشلا



 هس م سس 00 هلا

 159 57 نب هللا ع

 همس س2 1-1 ١ 1

 352 ةبيتع نب هللا دبع

 نب. نيلجق نب دل
 وم م

1 

 5 مجم نب نامحرلا

 58 قراشلا نب

 2100 زيزعلا ُْبَع

 9204 08 ىلتلا لع
 ا 5
 359 امم دبع

 100 َتوْعغَي 8

 169 ريب شا 5

 نا

3 0 
 193 188 ناَمّثِع

 2 100 30 اح
8 

 2 5 ى

 هد

 142 خب

3066 

 188 قارعلا

 991 951/5 226 ىجرعلا

 904 يبول نم ةووع
 159 98 لييخل كيز نب ةورع ع 1 دمند

 22 .ئكيلاعصلا ورع

 831 اكع

0 
 ف 5

 49 لع

 39 31 بلاط ىأ نب ىلع

9 62 159 8353/5 

 نب هّللا دبع نب ىِلَع
 935 سابع

 205 ةعيبر قنا نو 2

 98 5 باخ نوي

48 1989 

 196 ؤمالس ىفأ نب ورمع

0000-2 

 59 رباص ند ورمع

 مّن ا

 160 و دبع نج

 دا

 112 167 8 موتك نب ورمع

215 0 

 09 حيشملا نب درع
- 

 مّ

 58 برك ىدعم نب ورمع

1924 

 235 ةريغملا نب ورمع

 104 ةَلِمَع

 606 ةيرومع

 ن2

 0 927 تح

 1ف] رجلق نب 0

 918 راس نب ىرّبنعلا

 919 4ق/و 99 سنع

 50 ْوَذَع

 141 كيرلا

 ران لاب

 144 بشرخلا تب ا

 قع 0

 919 افلا
-- 

 2 بسه 0

 52 نر وعرف

 د نس د

 201 خيرغلا

 908 فول
 03 سا

 194 يقي وريغلا
 2 2 2ع

 201 نوسح ز وريث

 281 ةيسداقلا

 286 89 8 ةراقلا

0 

 397 ةداَتق



 59 ناعجشلا ةَلاَتَك

 333 فلاس نب راك

 945 ىطموقلا

 949 سوق
4 

 136 ساسق
 دادي هع تدب 20

 230 ةيرفعلل ةبطق

 330 ةءاجفلا نب 0

 989 220 بضعف

255 0 

 133 150 علك

 ا م ما

 133 ةعلق

 رن د

 144 ا

 سا د  س ناس

 159 هنلشلا نب ريتك

 2/1 3 171 ىعيسكلا

9 299 

 176 ريش نب نا

 80 تيل

 230 67 ةعيبر نب يبل

206, 

02 

 980:93 داع نب نامَقُ

 126 مقل

 995 ثيللا

 3085 5 نزام

 959 948 زمام

 155 كلام

 196 ٌراَمَج نب كلام

 985 ةعيبر نب كلام

 190 35/6 ةَريبون نب كلام
 تامر
 1052 سدوم

 253/4 41 كوبل

 90 ةريون نب ممم
 | 921 215 65 9 48 ىنتملا

 194 3 لكوتملا

 141 رماع ىنب ونجم

 338 98 ب 5
 «ةرب

 294 قرح

 194 ىورهلا ىلع نب نيبدنم

 65/8.59 45 36 ىبنلا محن

390 5 194/5 176 89 
ْ 853/6 8 

 7 كديبعوبأ ىورفم

 185 56 ردتقملا
1 03 

 201 ىزيرقملا

 "01 991 183 ناعقملا



 ديالا

 390/1 201 173 65 ذك
 ا 3 8

 230 229 ةنسألا بعالم

0-7 51 6 1١ 

 8389 ند

 مح ل 0 32 را

 26 لديجع تن نو

 839 لبا

 | عر 1

 259 ثرامل ىب ذ 22

: 5 

3 

 مساع سا

 ه0 ل

0308 

0 2 201 

 نال
 193 ٌلَشْمَن

 193 ىداهلا

 04/65 مرا

 166 ىلاهلا

 311 ةّلابهلا

 د 3 9

 152 69 36 ديشرلا نوره

 04 رختملا نب

120/4 

 24 ماش
 2 كل 32_

 5301 6 رعسالا نب لالق

 326 197 181 46 ىدحاولا

234 

 198 طسأو

 2 .٠ . .٠  0يآ ٠ ٠

 250 لصاو

 339 يننلا ىو

 218 ىشحو

 186 سباح نب كرو

 65 كئلملا دبع ىب كيلو

 96 ماشع نب كيلو

 20 بر

 205 سدوم نب كيوي

 139 609 كيم نب و

194 2 

 رد ع2

 223 128/9 نميلا

 152 88 رحب مول

 68 :قيدخا موب

 158 رادلا موب

 158 ريثسنلا و

 5. ةدرسعال 06: ستقع قيسسطعتن مدن لعدعال 8501116106 11 5

 اطءرعانم1مرمأ 7006 ةللتو 1 لعدم >6هدانعات طعن 011

 عطفا مس سس ند
 لا





 (ماستولا وذ) ماَشولا

 (ٍنيصرخلا وُذ) نيجولا وذ

 تلا



 وم هداج
 : دايسسلادام نب رذنملا

 سام ا 49نداو

: 
- 

 خد )ب ذى

 20 ١ و 3
 106 . ديشرلا نوره

6 

 عمم" لص عأ).

5-8 

114 5 

 و 3

 ا ةاكد

 40 بنات
 و
 : نك

 142/6 134 196 رثأ

 د اا 2 9025

 170 سلحأ ذأ



 ن نه زر ن

 125 ديغلا نبأ

 م هلم 23 عن

 255 ليج اميل

 268 رِجَعْلا اند

 69 2 2 رت م

 2978 ةاناب ةيناب انب

6 

 د هع

 9215 266/3 261 رهبأ

 ْ 502 رهابألا

 د 0

 5171/8 150 106 94 ضيبأ

349 8 

 347 14 انيمي

 35 يي ان دا

 102 150 ذ خضيببم

 ه5 2 هد

 349 ةخضيب

 ©9222 مدة

 138 ةخيناملبب

 م2

 24: قا

 4 غد

 954/5 8 8 955 بلاك

 0 ؟ هم
 209 عباش 43 عابن

 ني د

3 197 
 اع

 دنا ا

 5324 قويح يف تارش

 هه

 859/5 سرت
 9 هع

 224 (كورت) 228 كرش

 850 ةكيرت|
35 - 

 162 ىديرزت

 355 198 ىتبنت



 999 بّلعت
 222 تاع © تاو

 1340 ةيوقتم 224 بقتنم

2 4 

 224/1 220 52 فاقث

 959 995 فَقَك

- 

 337 ىنث 194 ىتَك

 4 تدو ن0

 39( ابوتم 328 بون

 كتدد

 231 ةبج

 ك4 و

 204 عابج

3 22> 5 

 9295 لبج 96 لابكم

 رند

 855 املا

3-2 

 95 لخح

 598 ءادذج

 دل 60 د2 نآك

 345 ءالدج 106 لدجأ

 ذيك 909 (نلدجم) ةلودكت

 904 بْذَج
8 
 206 برج

 979 202 ؟شَْج

2 4235 

 516 981 ةيعج

 945 تايمتعجلا



0 00 
 355 8 (فجاح)

0 8 
 161 ةدجح 161-83

9 047 

 ه5. ه5 و 8-2

 190 ناد 00

 933 17. 178 157 َدّدَح

5-9 9 

 114 8 ثداح

 160 19. 0. تنداح

 سه اس ن د

 160 لاقصلا تاندحم

 دوو (لدخَأ) و8 ءاَلٌدَح

00 

 49 داكن

 كم

 9069 لد

5 
 190 بدح

 269 ملدَح ملَُدَح
 ك6 تو

 151 من 5

 941 راوح
 < نهر

 213 46 َُ 58 برح

 و َيدااو هس

 239 بروح 233 بروح

 ةيق 394/5 ةابرح
 5 ا

 808 5 ثارجح 200 تارح

10 0 
65-6 

 4 فسشيرح

8 

 52 افرح

 347 قيرخلا

 199 ىمارحح

 291 955 ةيمرح

 6 ناز

 رشد 183 5 304 ٠

0-0 

 و 3

 9258 ىكسشاح

 9297 1539 صخأ
 2 ا

 2053 بصح

 55/6 ادصخ

 1100 مصح

 و

 346 ةةئصخملا

 ك5 ب0

 27 .ببضح



3 5 
 158 طخ 50 49 طخ

 ا

 904 287 ةوظح
 ةّتراو

 294 286 ةيظح

 995 ظاح

 304/9 رفح

 345 ةمكحما

 17/8 0 264 نمل
 اعز 2 0

 312 فيلح 483 فلاح

 846 ِر

 اع ذك

 302 95 محأ

 259 اريح

5 
 220 130 ىريبمح

 9274 206 108 40 ليح#

 م © ًَ

 113 110/1 ة لماح

 هع ِ -ٍ

 206 (خةلامح) 54 ةليمح

 - نر وم >ءاد

 196 برقعلا خج

 تال

 349 69 .ىجت

0 8 977 989 

 ا ل هَ

 9209 8ف- 4 نانح

 6 ه2
 05 ليبص *

ِ - 

 200 ةربنح

 وي 42 و 2

 153 ةبيفينح 145 فينح

 ك2

 ةينح ١/246

 3206 ءاوخلا

 287 2060 (:) ّلاَح

02-2 6 

 200 ةليحاسم ل

 تا

 118 :ةبخ ةعباَح

 964 492 ةعينخ

 154 89 متاَخ

 372 هي 5

 245 ةبداَخ 95 بدخأ

 3492 337 944/5 199 ءابرَخ
2 

 31 فدخظ

 156 مذ

 194 190/1 55 مك

159 0 

 م0 وه هذ

 ما تو

6 3 2 

 - 995 146/7 بوشخت
 ف 1س

 0 : كهف ل ن

 2 191 99 لصخ

 183/4 مصخ



00 
 514 فطاخ
2 0 2 3 

 908 189 لْطَخ

 271 مطخلا 01 طخ

 27 اقخأ

 353/5 238 51/2 .كينحا

 و 2 2

 179 فافخ 84 فوفخ

 ا ا

 وه
 150 قف 179 0 ففاَوَخ

 د قولا ١

 9271 267 09 ةلخ
3 

 0 36 عا

 154 بلخأ ريغ

3 1 

 2427 جول |
 5 د

 تل 00 -- ه2

 158/9 تاصلخم ص

 3غ

 ةءداد اد

 191 ةانكم

 59 قداَنَح

 كو

 350 ةذوخ

2-7 
 292/3 طوخ

 105 راَمَخا

 155 م تكا

 24 910 ناري
 <ؤ ني

 143 189 ضويخ
7 
2 

 128. ىدوواد | -

 849 115 70 69 رباود
5 
 115 انربآل

 نا

 266 ةذيببجد

69-2 

 841 ضاخد

 نا

 2ع د 3 2

 209 اردن 204 ارد

 112/5 جراود ع راد

314 996 6 2 

 س سد 20

 03029 جارت ةخجرد

 ك5 ©« هه هد

 2711 5 لجرد

 56 نيبخَرَد
5 

 كن

 4-3292 عرد

 8393 7111 17 عر 329 عراد
 انين

 812 70 ةيعرد

 كف هس

 358/5 قرد

 279 40 (9111) ارد
6 

 هواوي م ان

 288 ةيرحم 48 ةيرد

 999 ساححم 998 سعد

 915 286 999/8 سعجم

 846 (صالد) 818 صيلد

 846 صالد صلد

 814 فلاد

 509 فقلذ فلأذ أ

 6و "وبو

1 308 

 2069 كل

 ؟قء

 1883 فند

0 

 2 ملدا

 م

 106 مهذأ

 < مم

 29 صاقد

 8338 ةيدوواأدلا

 188 ةيفايد



 5 ن

 26 10 بتن

 ' ع هد
 21 برعلا نرابوذ

 9م 5 2

 165 ةباوذ

6 
 162/3 بابذ

 : 9و 0

 131 لبذ 286 لباذ

0 5 
5 

 312 289 186 بورذم برد

 9 سيعود مدا

 239 190 براذم 283 برذ

5319 

 2 ع
 28 عارذ 48 ةعيرذ

 هو
 20 7 ناوردملا

 قران
 89 خل / .

9 
 288 فاعذ

92 
 ركذ ١18-40

 فن رد

 .161 158 ةركذ

22 

 199 3-140 ركل م

 140 198 ةكّذم

 د ع0 هن

 239 فقلذأ 161 قلد

 1 هي مماد

 812 289 فقلدم

 2 نا

 200 داوْذلا كئاؤلا
24 

 نوم ود

 148 رثآلا وذ |

077 
3 

 ماعم

 276 قوذ

 194 ةاقيقح وذ

 167 تايد وذ

 108 لضخ 4 فيشخ وذ

 149 لبر 6 ركذ وذ

 149 195 ةخارلا وذ

 1179 فّنور وذ

 158 يجول وذ

 168 قساقس وذ

 40 مهسأ كك

 179 1688 بْطش وُد

 307 989 158 نييرارغ وذ

 507 ٍراَوْع تان

 194 152 56 36 راقفلآ وذ

 153 وفل وذ

 186 ةةهيركْلا وذ

 3 اص و

 194 167 154 نونلأ وذ



0 
 220 208 122 28 مبيد

 948 85 اد

 120/1 ع 5م هنن

 110 8 (يخو لح

 117 25 خ

 الكل

52 

 دس

 ل : 219 ةيررأ

 ان

 هاا

 809 11 ان. فصر 8
9 

255 

308 

 م60

 150 دلعر

927 

 115 ةيعأر

 156 باغرملا

 وسن

 885 فرفر

 49 عفر

 838 لشر

 كو د 21-

 190 قاقر 1788 فيقر

 نام ني م و

 106 13 نيترفشلا فيقر

158 

 264 بيقزلا
 د م بر 2 كك

 114 قاوقولا فراقر

0 

 101 50 باكر

 ىلا لس

 6< وعن مع

 49 روكرم 289 زكر
 د

 ا 2

 988 45. حمار 914 حمر
 < نو

 219 4-2192 5 حمر

 214 ناحامر

 <« س د 6 2

 205 ةحامر 221 ةحامر

 كنس

 138 لس

 4« م05

 298 288 ةيمر 30 ىمرأ

 289/6 108 94 ىمرم

 2718 17 11 ب

277 2 55 7 

 ل 726

 10/8]0]2 تومنرن

 277/8 7 11 مر

 318 305. بهر

 318 915 شيع

 25 ةشهتوم شاهترا

 53 157 فقرأ

 © منو

 513 8 فيقر 0

 كفه

 189 وهر

 42/4 غار

 دانك ن

 104 50 (فورأ) فور

 9 0م

 172 فاذور

 68 ناير
007 2 

 1392 (8-) 181 ىحجرأ

 5 ل

 300 286 شار 286: شار

 و

 300 1383 شير

 303 بغلب شير

 2 كه تةدد
 288 شيرم. 286/1 شيوم



 ع
 59 بزأ

 رند

 149 ظوجز

 سا سعا ني

 282 جرز جز

 310 232/9 212 8 جز

 0 ياو

 988 999 919 لجرم لجأ
2 

5 

 84 فاحرم فو

 ة.- ونا ©ء-- نر

 هس م
 8341 1 كر

 350 1 9 يكرر

 219 قا ارم فرز

 818 8 فرز
3 - 

 310 220/1 8 ىبعأز

309 

 9 هم

 158 فغز

 58 معو
 310 رفا

 97 نانا

276 [5 
5 

 997 9 ولو 231 ك1

 997 6 جار

 © رس ا

 290 9 (خلر) جز

 ؟ذو

 800 مز

 و ء نم

 295 989 وز 2

 241/6 41 غاروز

 5 دءوه

 975/6 نوفزبز

 ب 67289 0

 345 3835 324 114 عباس

230 

 يالا ام!

 835 يادبا غباوس

 349 5 (غب 5 خغب 3

 8226© ب

 189 خغبسم
 د اسال 6-2-8 ع

 340 دروستم ةدورسم



 .(عذس) 195 (علس) حالس
20 

 228 ممولا ةاقلاس

 5 نو

 949 917 لس
 6 ل ن0
 9258 ختامي 5 حايمدت

 م ندع

 805 2053 1 رهمأ

 220/1 218 15 ىرهمس

 ذا امس ماك ا

599 

 ::اناه
- 

229 157“ 105 535 1 

2-0 

 8192 239 ىونسم

 تدعو و
 949 زانت

 938 58 ٍبَداَبْنَس
 ل 7

 308 مد

6-2 

 99 دانس

2920262 

 999 955 ةردنس
 ا 90

 955 8- 9929 ىردنتس
 هك يا

 897 129 رونس
 مم 7س 0

 83470 ةلسلسلا ةلهسلا

 281/3 0 مهن

 2038 بحت مهس

 ه4 ٍرْخَسلأ مس
 283 رعشلا ماهس

 9283 هنظ مهس

 2684 نادقعإلا مهس

 985 توَمْلأ ماهس
 «<ؤدن

 214 258 ذوهس

9 1 
 20 267 (ةءاس) 230 42 خبيبس

 خر ك1

 2312 289 221 06 كوشأ

 6و ه

 6-1924 76: 65/6 56 فيس

 ن تنم ' لمقرر

 121 كنهلا فويس

 151 حير فويس
 3 و

 43 فياس



2 

 166 كبش

 ا

 231 168 ةابش

 51 7111 5. رجاشت

 984 35 ريجت 9

 226 حامل رجلا

 59 َْعِجاَشألا

 933315711. تحت

 319 نوحشم

 2/4 طوس

 299 4 تل

 993/5 933 0 ٌليِدَش

 306 105 ٍرْيَعْلأ ُديدَش

 ةلق ئشلا ةدودشم

 979 946 لَ

 951 ءاَقْدَش

 95 بدون

 1064 نا 208 ٌبراََش

ْ 3 156 

 957 8- 6 يرش
 9 ه

 995 وتم 20585 جرش

2531 

 ل 2

2 9595 

 2038 احم 3 ْخ رس

 111 كراش

241 89 2 

 ن د
00 

1 

 ادد (يعارم» هدد نصار
 271 قطش ةعرش

 ءءء ا

 208 فرش 294/5 فراش

27 

 131/4 1925/8 192 ىفرشم

 258 قارشُنا

 4 ند 29 نع

 958 (ىرش) 950 ةَنايوَش

 نا - © _ن د

 255 ةبيطش 168 ةبطش

 5 9 ا م

 168 بطشم بواعشم

 2355 9 ةايظش

 115 تماس



 280 وسلا

 م
 176 توملا باهش

 1921 ةرهشم 161 رِهَش '

 103 نوشملا 997 فاش

 319 ماش |

 105/8 قريملا ا

 - سسوس يَ

 296 ردصق 309 8 ركسا

 52 يدش
 242 222 9 قدَص

 189 داوص 6 ىدتصلا
1 3 . 

 290 رو

1 2 - 2 2 
 206 161« ىدلص 229 ادي

252 

 202 195 4 يامراصلا

 و همن د

 121 82 بعصم

02 

 924/5 913 ةدعص

 991 ىدعاص
 تل

 2062 فوفدص 51
0-7 

 ىرافص

 161 151 8 8 - ٌعْفَص

 150 139 181 119 5 ةكفص

 181 ىّرصب عئاَقَص

 29 ها رو

 262 خ26 9 جقدعم

 959 هاَرْقَص 993 رفصأ

 8 ّىَفَص 159 فاص

 524 ةايفاصلا

 160 157 99 لقص

 160 159 7 ٌليقَص

 159 98 لقص

 © .ه كه 60

 157 لقيص 158 ةلقصم

 319 9288/9 ىبلص
 52 92 0 م

 10 تءاد تلص

 171 (نلصنم) 174 تيلصأ

 989 تصمم

 58 عَلْصأ

 198 7 0 90 ملص

 5 الّطصا

 17/8 مهصم 198 ٌمِمَص

 004 مِهَصَقَم 355 8 2

 349 7 توم

 196 تييصفلا

 192 (8-) 190 6 ماصمسص

 199 98/6 86 ةماصمصلا

1992-4 

 و نة

 818 305 9 عمصأ

5 9 

 159 144 118 (8-) عينص

0 297 

. 0 

 314 9-9287 باس
9-2 2 

 314 بايصم بويص

 986/7 17 0. 941 توص



0 4 

 11/8 بيبض

 9260 (ءاحكجض) 8 3

 180/9 58 48 برض

 195 161 195 118 ةبيرَص

5 

 161 108 94 برضم

3208 

 58 َمَّلَصَت 154 عّلض

 516 ٌتاَنض

 259 (ةابهص) 7 ٌبيِهْصَت

 د06 عبط ٌعَبَط َعبط
 ند و

 198 فيبطم قبط

 315 ركام 975 روحط

 913 تأ 811 ركلطم

 ووو لك

 971 ريَكَط

 38 ريرَط

 275 ص عرط

 815 م 234 حرطم

 995 269 7 ةديرط

 29 فرصه 219 نوم

 389 95 نرطعم

 994 كراَطم

 265/6 928/9 163 فرط

 969 ةقرط 5 فيرطلا

 279 ةمعطم هنا معلم

 58 48 (ناعط) نعَظ

 179 ْغاَط

 ئ 314 شئاط

 : ال 284 5 (ٌةاوط) ل ليوط

 975 6 فئاط

 ؟جء و

 9831 169/8 ةبظ
 «ةءويلد ©نر

 967 ةَرفطم رفط
 60 ٌلالظ

 196 189 ءامظ

5 221 

 380 رهظ
 < تاو

 82 لسعم



 306 996 98 يشن

 نك و

 310 راذع ةردع

5864 

 89 ةرغأ ع

252 

 203 تارع ترع

 © نود وو

 21 كنوع دوغ

 <( - تي

 321 ةدارع

 988 175 ضارع
 6 هب

 259 (ضأر عم

 147 عبطلا ضرعم

 نا

 205 قرعم

 ناد

56 006 

22 0 6 

 108 نيبنوع 309 نرع

 ة:ترو' 65 2

 200 نرعم نآرع

 209 راوع 2126 راع

1 

 115 (خيراع) ةيبراع

 47 لَوعَأ |

 ند 2 ليس لوسعأ

267/8 

 988 ٌلاسع ٌلَساَع
 قدس 2 -

4 0 5 
 95 هي هل ىثو 5 0

 314 2883 كصاع

 د - ءك و -

 296 لصعأ 4 لصع

 6. نياءر

 314 لصعم

 210/9 اضع 205 ىَصَع

 997 9219 لامرْلأ ىصع

0 89 179 180/4 191 

 157 ناضعم لصعم

 968 مضَع

 958 هأضع
 - نع

0 

 267 فطع

 كه. ن

 35 فطعم فاطع

 48 يطا 0
6 2 

 261 251 247 117 ةفوطعم

 85225 جو

 246 فاطعُنا 947 خفطعم

 304/85 910 ة- بقع



 168: ِكولعملا بولعم

 < تو

 6 و

 965 خقالع 85 قلع

 0 9 ١ دن

 3292 ةيبرحعأ تالدل ملع

 م60 تى

 3840 ءاملع

585 

 935 997 108 ةيلاع

 954 عملا

20 204 : 

 819 190 كويع
 هاد مو

 819 دعلاب بطاخت

- 25 9 

 229 114/5 ة- 118 لماع

 اد

20-6 5 

 58 قانتعا فذاعم

 247 هاجوع 44 َج ٍءاَع



 280 هاَقْلَغ 8 فّلَغ

 348 280 908 فالغ

2 

 914 باغ
 كَل هب

 161 جوج

 311 150/8 ٌلوغم

 979/85 ءاَجَع مج

 979/3 ةكفنم

 979/3 اَجك هاوجن

 056 ل

 984 كفلا

 100 دوق |

 قا لع

 299 لفأ

 919 8 جرف جراف

22-5 

 239 مرق جرف

 «ةدو «ةنو

 201 0-0 جر

 و ود 6. هد

5 206 

 5 نور 9 نو

 1539 للوقف لوف كوش

 م راك

 151 شرفأ

 كه

 3583/5 ضروف

 ن هنرم ران

 210 سوقلا ضرف

2 
 202 ضيرف

 كو در

 293 6 عرف

 س02 دن

 254 ةعبت عرق

2 

 26 غارغ

 4 دع 2

 248 ةقحاف ءاغرف

 945 نيَعرفْلا ةبيحر

 168 148/8 كنف
 ا

 205 126 شافشف

 244 198 لصيف

1 7 

 386 اة ضافضف

 <65 نس

 838 لضف

 ءؤن

 183 طف

 9و هو 1

 305 ورطف راطف

 رو اع نك 0

 106 لعفأ 98 لعف

 قةّجرمد ءءء

 152 رقفم 22 رقفأ

 قي تي

 905 189 لفأ 204 لف

 356 للفم 316 للف



 هوي ل
 ه5 دنس كاع و

 144 137 (نولفم) نالوف
 كون

 8-9256 فقلغذ

 كك

 836 96 ؤخضافم

 تل 10

 285 ضيفم

2-2 

 886 ضويف ةضاق

 268 قف

5-7 0 

 298 (ىقوش) 6 قفا

52 

 310/3 291 288 ٍفوف

 298 ناقوفلا

 ف تاو ترم

 299 (قوغم) 285 قوفا

 197 بق
 59 - و

 190 بابق

 < مد

 263 997 164 156 108 ضيقم

 300 17 د. 90 لَم

 ٠ عوق 35/6

 355 رثاق

 011 ُتاَرُضَفلا ةدوكق
11 

 205 ىرعحف

 971 ٌرُطحَق

 سحق 91 لَك

 309 297 992/5 984 كف

0208 

 9 م رد ن ع

 965 ةئندخ ردق

 959 مدق 183 مكق

 801/9 مداوق

 هه د 5

 300 287 ةذق 304 ْلَق

 304 نوذقم 287/8 ٌلَقَأ 0 9
0 2 

 209 (َبِرقأ) 126 4 بارق

 جر 0 221

 و ند
 150 (ٌبوضوف) 13 باَصْرَق

 150 باضرقلا

 . 190 ٌبطاَرف بطرق

 190 ىطٍرَقْلا ىطِرق

 115 خعرا عاق

 وءاآك د هذ

 10 عوفالا 305 عرقأ



0 

3058 

 5 (ٌحلقَت) 54 كلقم

 130/8 ىعَلَق ىَعْبَ

 519 عالقم 2
 ومنك

 155 فلق

 351 لوس : 1

 2 تاق د6

 2029 رجُمَقَم رجنمتد

 ك9 مود

 : م

 40 صناق
5 

 22 9-21 214 نانك

 217 دْنِهْلأ اَنَ
 ف د ف د

 6و نس

 254 ةراز ىسف

 955 ىّرسلا ىسف
 د نع

 955 ءارسلا ساأوقأ

 949 بوطخلأ سوق
 2 خو 2

 249 (عيرق) حرش وق

 286 950 سيوف

 980 سوقم 952 ساوق
 «ةةسهوددو

 246 سوقنتم

11 

 156 118/4 8- مّاق

 996 1 موق

000 

 295/6 925 موقم

 295/6 295 خماقم

 189 ىوقأ

 205 (بببق) 4 باق

 < نم

 265 20 ليقف

6 

 2065 ىّدق داق ديف

 ل ف هد

 2055 نق 15١ نيف

 904 احبك 960/5 يبك
 كة هر

 101 شبك

 فو

 205 126 وبك

226 

 9558 118 اكد مئاك

0 .4 

 258 مينك موتك

 117 بيتك 115 ةبئاك

 ل 4

 111 سداك

 158 تكدك

 هفجيو 45 ود ن

 346 نخل نك وبيدك
- 

18/4 0 

 2-5 ا

 92 ميرك 120 ةمارك

 117 82 دوركم



ِ 
 308 268 خماظ

5 

 929 نابعكلا 999 بع

 999 بعكم 110 بعاوك

 205 ليلك 153 ّلك
 د 2 - د.نبم

 ديبلا 3231 ليدكيلا
 < هر

 165 بلك

 966 9260/1 ذلك

 302 ىلكلا

--5 

 816 986 87 ةناَنك
 تري 03

 905 م
 © مهد

55 

 < ىو ©

 303 ماول مال

5 

500 

8 
 318 نبذل

167 2 

 7 ى.

 319 فيج
7 4 

 105 بحال

 . 305/3 طاش

 كه

 260 قاحخ
- 

 كه

 48 محل

 958 ءاك

 160 كّليلا

 © نهار

 236 184 ىندل

 199-155 بلك مراسل
 2 ٠

 209 باصلم

 2 2 7-0200 د |

 2 187 سيطالم سطالم

 يح

 188 سعت

5-6 

 8083 205 بغل

 - و 2



 258 كوهم | 1ْ

 نهد"

 178 !4ةوهما

 809 157 177 ان. 8 اهم

 159 148 اما

 9202 ىدرلا دا

 ١ ةاينلا عام 292

5 
 مم

 158 دومه

 3 من ن0

 46 ليمأ 182 لم

 م

 189 ىان

 © دو+

 2929 بوينأ

 كه كن

 950 ضابنأ ضبن
 خخ

 979 ءاضبَن

 9254/5 296 8- 299 3/5 عبب

 كو نر

 316/7 280/1 لبن

 9283 ضوع لبث
2 

 981 لابن لبات
 < س ع

 291 ةخلابن

2 0 5 

 < عه

 0 رويال 2

 258 فان 152 0

 ن د
000 
5 

 906 126 نقم
 90 موس

 336 99 ةخلتن ةرثان

 3386 319 ّلَّثَن

5-8 5324 

- 7 9 

 906 108 54 داك

1 

 49 خاج

6 

 389 فيك

 و44 ءالكأ

 ودق 90 لكنم

 995 969 تدك

59 
 318 2839 ضيببت

 313 فيك

 905 لَك

 319 ىَحأ 49 ىحتنا
 ا 6 و

 261 اكتم اناحخأ

252 

 2-65 نع

 1539 يامون



 ةدوممد

 200 ةعرنم 258 ةعون
 3-ء

 282 108 4 عونم

 9192 كريت كون

 56 لات

 ك5

 20/1 سنه

 958 ٌبوِسْنَم

 3032 كدوأد مسن

 007 © سدو

 317 281 (8-) 280 باشن

 179 151 ليشت

 255 مشن

 149 3 ة- نْعَدْشَن

 هون

 184 رصن

 3591 !ئتوصتملا
5 

 929 168 126 108 لصَت

5 

 300 288 لصان

6-0 

 186 179 125/6 لصنم

291 

 309 وضن

 3458 فطنلا

 337 قاطن

 304 رئاظن

 9208 لعت

 2715 حوفن 214 ةكفن

 245 كفاون 314/5 فان

 م« وو

 43 فوفن

 2 1/4 ا

 ىو نك < ةناعد

 47 بكنأ 40 بكنت

 809 بكاتم 966/8 ىرابكتم

 45 ن

 188/4 ثسكن

 هةر .ء..ةو
 8 120 ٠

 : هدو 2 هد
 121 خب 0 : 3

 7941 لعاوت 59 لهات

 711 988 ىعانلا
0 

00 0 
 ١ 111191 3[ 108 فينم

 < ةادد

 82 قونم

 : 167 154 نون

 دمه َبْيَ
 965 طاين

 114 بف



7 

 206 911-3 كو ورث

3092 
3 

 ل ل

 41 سجوأ

 203 : ىشحو
ِ 

 . 00 ةكل

 واي د

5-008 

 31 درو

 ةؤن

 259 سرو

 »2 «ق سن م

 21 ةقرو

 210 9256 كرو

 را

 115 خةطسأو

 © ن

 289 مسو
 وَ و -

 226 (ة-), 131/5 ميشو

55 111 6. 

 118 ةعيشو

 154/71 ةعقيم

 187 عقاوم

 ك5 ند

 181 فقو

 69و ء ند قي

 9270 ةققو فقو

 195 ماقو
52-0 1 2 3 

 89 ركنا اكتأ

1 
 159 فلوأ

 977 197 لولو

 169 لاوتم

 70 ةسباملا

 - ناعنرم م دي حاس

 172 دامغالا نم ىماني

 355 849 326/8 بلي

 134 (ىني) 0 595

 350 199 ةيمنبب







0 0 

1 3 : 





 2ااا1 ١ تاب أاو

02 4 1 06506 

 ماعمكع 0 /1 510 ١01

 6مزهم5 08 ةالطؤ ؟لولمل 11115 217

 انالاا/عجكوا]ا/ 01 1015010110 ااقااخإأال

 2 ةعطتمه 1: ت10هعو م1 هفضل هط 111مل
 75 هب 11185 51-5115

: 47524 



0 

1 00 41 
0 1 1 01 - 01 6 1 

 ل ل علا 00011

 00 ا 111114

7 
0 

5 
 115 د

 6 ا
 و 4 4

3 

0 
 را م 1

0 
00 0 

1 0 /, 
 000 0 م 14
0 00 1 

 م 7 1 ايلا 000 1
 كا 11

0 10 1 

1 
000 
 ا
0000 

0 01 0 
 3 ا

5 

0 4 
 3 0 يدلل

0 
- 1 ْ 0 
0 

0 0 1 
0 1 1 1 

0 
١ 0 1 
00 
3 3 

0 
 ا 3 00000 0 1 / 0 0 00

0 50 0 
 د10 طا 7 4 0 1
 0 4ك

1 17 
0 0 

 1 ا ا 1 3 7

0 3 ١ 
0 0 5 

05 


